
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 1 (3) 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-18 Dnr: BUN/2018-0264 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde 

Datum: Tisdag 2019-06-25 
Tid: 08.15 
Plats: Mors sal 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering 
Anmälan om övrig fråga 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Beslutsunderlag Föredragande 

1 Verksamhetsuppföljning 2019 - Gymnasiet AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Martin Dalenius 

2 Verksamhetsuppföljning 2019 - Grundskolan AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Grundskolerektor 

3 Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del 
av Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping) 

AU-protokoll 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Tjänsteskrivelse 

Lisbeth Lunneryd 

4 Motion 2018 - Filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer (C) 

AU-protokoll 
Motion 
KF 2018-12-13 
KS 2019-04-10 
Tjänsteskrivelse 

Nicklas Faritzon 

5 Utredning 2019 - Skolstruktur AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 

Nicklas Faritzon 

6 Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola (V) AU-protokoll 
Motion 
KF 2018-03-27  
KSau 2019-03-27 
Skolutredning - 
2014 
Tjänsteskrivelse 

Nicklas Faritzon 

7 Skollokaler 2019 AU-protokoll 
Framställan 

Nicklas Faritzon 
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Nr Ärenderubrik Beslutsunderlag Föredragande 

8 Förvaltningsövergripande information 2019 AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Nicklas Faritzon 

9 Mål och budget 2019 AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Linnea Ljungmarker 

10 Mål och budget 2020 *AU-protokoll
*Muntlig 
föredragning 
*”Mål, krav och 
riktlinjer”
*Budget-
dokument 2019
*Länk till 
styrdokument 
https://www.sko 
lverket.se/regler
-och-
ansvar/skollagen
-och-
forordningar
* Länk till
förskolans
läroplan
https://www.sko
lverket.se/portle
tresource/4.6bfa
ca41169863e6a6
5d9f5/12.6bfaca
41169863e6a65
d9fe?file=4001
* Handlingsplan
-skolverksam-
heten

Nicklas Faritzon 

11 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Lisbeth Lunneryd 

12 Återkoppling kontaktpolitiker 2019 AU-protokoll 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4001
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Nr Ärenderubrik Beslutsunderlag Föredragande 

13 Folkhälsorådet 2019 

14. Skollokaler 2019

AU-protokoll 
Muntlig 
föredragning 

Marie Edvinsson 
Kristiansen 

Nicklas Faritzon 

Lena Martinsson 
ordförande 

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 

Ledamöter Ersättare 
Lena Martinsson (S), ordförande 
Rolf Pettersson (S), 1:e vice ordförande 
Stellan Nilsson (V) 
Alexander Weinehall (KD) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice 
ordförande 
Marie Goksöyr (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 

Johanna Ekeroth (S) 
Marie Rask (S) 
Petra Hedström (S) 
Linda Nordin (FI) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Erling Karlsson (L) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Andreas Hansson (C) 
Pia Scholer (MP) 

Tjänstemän Telefon 
Linnea Ljungmarker, Controller 0526-192 24 
Lisbeth Lunneryd, Sekreterare 0526-194 67 
Nicklas Faritzon, Förvaltningschef 0526-192 10 

*AU-protokoll
*Situations-
planer och 
lokaler
*MBN Rossö 3.69
*MBN Strömstad 
3.36
*Tjänsteskrivelse 
(Sänds 20/6)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-11 

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/2019-0169 

BUNau § 54 Verksamhetsuppföljning 2019 - Gymnasiet 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde 190625 kommer rektor Martin Dalenius att föredra 
elevernas resultat och vad som framkommit vid utvärderingen av läsårets 
systematiska kvalitetsarbete. Ordförande Lena Martinsson (S) lägger fram 
ytterligare områden som hon vill ha redovisade när ärendet hanteras vid 
nämndmötet. 

• de olika utvecklingsområden som tas upp i Budgetskrivelse 2019

• statistik kring andel legitimerade lärare, lärarnas arbetstid och deras
sjukfrånvaro

• verksamhetens omfattning och innehåll på vuxenutbildningen och SFI



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-11 

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/2019-0170 

BUNau § 55 Verksamhetsuppföljning 2019 - Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde 190625 kommer rektorer i grundskolan att föredra 
elevernas resultat och vad som framkommit vid utvärderingen av läsårets 
systematiska kvalitetsarbete. Ordförande Lena Martinsson (S) lägger fram 
ytterligare områden som hon vill ha redovisade när ärendet hanteras vid 
nämndmötet.

• de olika utvecklingsområden som tas upp i Budgetskrivelse 2019

• statistik kring andel legitimerade lärare, lärarnas arbetstid och deras
sjukfrånvaro

• nuläget inom fritidshemmen inför att legitimation för lärare inom
fritidshem kommer införas 1 juli 2019



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0159 

BUNau § 56 Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för 
del av Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks 
Camping) 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och 

utbildningsnämnden inte har något att erinra mot detaljplan för del av 
Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping) 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks 
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Planområdet är beläget på 
Hogdalsnäset i den nordvästra delen av Strömstads kommun. Kungsviks Camping 
ligger i ett område med många olika turistiska och fritidsinriktade områden på 
näset som även inkluderar Lökholmens Camping, en planlagd med ej utbyggd 
campingstugby och ett stort antal fritidshus. Planområdet har en areal på cirka 3 
ha och utgörs förutom Kungsviks Camping av två intilliggande bostadshus. 
Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits 
sedan 1960-talet på platsen. Strandskydd gäller över hela campingen och marken 
är för närvarande inte planlagd, vilket gör driften av campingen mer komplicerad 
än nödvändigt. Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den 
befintliga campingen. Allmänhetens intressen tryggas istället genom att marken i 
området huvudsakligen regleras för campingändamål eller tillfälligt boende. En 
framtida passage genom campingen säkerställs också. 

Barn- och utbildningsnämnden har ingen verksamhet i eller i närheten av 
planområdet och det finns inga planer på kommande verksamheter inom 
området. De olika perspektiven nedan betraktas därför inte i denna remiss. Barn- 
och utbildningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget till detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och 

utbildningsnämnden inte har något att erinra mot detaljplan för del av 
Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är 
fallet. 
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Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Planområdesgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Användningsgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Egenskapsgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Administrativ gräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Användningen av allmänna platser
Natur (4 kap. 8 § 2 PBL)

Användningen av kvartersmark
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Friluftsliv och camping (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)
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Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping) 

 

SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping på ett tydligt 
och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits 
sedan 1960-talet på platsen. Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte 
planlagd, vilket gör driften av campingen mer komplicerad än nödvändigt. 
 
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen. Allmänhetens 
intressen tryggas istället genom att marken i området huvudsakligen regleras för campingändamål eller 
tillfälligt boende. En framtida passage genom campingen säkerställs också. 



Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping) 
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Dnr MBN/2018-1774  
 
 

Samrådshandling 
 

Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl 
 

Kungsviks Camping 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag  

Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping på ett tydligt 
och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits 
sedan 1960-talet på platsen. Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte 
planlagd, vilket gör driften av campingen mer komplicerad än nödvändigt. 
 
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen. Allmänhetens 
intressen tryggas istället genom att marken i området huvudsakligen regleras för campingändamål eller 
tillfälligt boende. En framtida passage genom campingen säkerställs också. 
 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör denna 
planbeskrivning. Efter granskning tillkommer ett granskningsutlåtande med svar på inkomna 
synpunkter från samråd och granskning. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets 
innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. 
Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen.  
 
Till planhandlingarna hör 
 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser  

 Fastighetsförteckning  

 Geoteknisk utredning (MUR och PM), upprättad av Bohusgeo, daterad 2019-03-25 
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Läge och areal 

 
 
Planområdet är beläget på Hogdalsnäset i den nordvästra delen av Strömstads kommun. Kungsviks 
Camping ligger i ett område med många olika turistiska och fritidsinriktade områden på näset som även 
inkluderar Lökholmens Camping, en planlagd med ej utbyggd campingstugby och ett stort antal 
fritidshus. Planområdet har en areal på cirka 3 ha och utgörs förutom Kungsviks Camping av två 
intilliggande bostadshus. 
 

Markägare 

Fastigheten Kungbäck 1:21, som Kungsviks Camping är belägen på, är i privat ägo och arrenderas av 
föreningscampingen. De två bostadsfastigheterna Kungbäck 1:56 och 1:230 är också i privat ägo. 
Kungbäck 1:21 och 1:230 har samma ägare. 
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2. Kommunala ställningstaganden  
 

Fördjupad översiktsplan 

 
Utsnitt ur FÖP Norra Kustområdet. Kungsviks camping är belägen inom R3-området i mitten av bilden 

 
Kommunens fördjupade översiktsplan för det norra kustområdet pekar ut besöksnäringen som en typ 
av verksamhet som ska utvecklas och stärkas. Följande strategier lyfts fram: 
 

 Vid utveckling av campingplatser ska utrymme finnas för både fast och rörlig camping. 

 Lika regler ska tillämpas för samtliga campingplatser i kommunen. 

 Alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda. 

 Turistanläggningar för uthyrning av korttidsboende ska främjas. Användningen ska säkerställas 
vid planläggning. 

 Kommunen ska ta initiativet till en bredare diskussion med berörda aktörer inom 
besöksnäringen, i syfte att främja besöksboende. Resultatet ska därefter inarbetas i lämpligt 
kommunövergripande dokument. 

 
Kungsviks Camping pekas ut specifikt som ett område som bör planläggas i enlighet med kommunens 
campingpolicy. I kartan med regler och rekommendationer ligger campingen inom rekommendationen 
R3, utredningsområde för turistverksamhet. Vid planläggning ska campingens markanvändning och 
utbredning utredas.  
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Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. 
 

Planarbetets historik 

Strömstads kommun har haft en långsiktig ambition att planlägga alla campingar i kommunen för att 
tydliggöra vilken användning som är tillåten och trygga allmänhetens intressen av camping och 
friluftsliv. Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett samråd 
genomfördes år 2007.  
 
På grund av ett flertal komplexa frågor som t.ex. strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade 
planarbetet därefter av och har sedermera bara skett stötvis med några års mellanrum. Under år 2017 
gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från början på grund av den långa tiden som 
gått sedan det ursprungliga samrådet. 
 

Behovsbedömning 

Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av detaljplanen 
för del av Kungbäck 1:21, Kungsviks camping, i Strömstads kommun), inte kan antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna som redovisas i 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
 
Inom detaljplaneområdet finns bedömda livsmiljöer för hasselsnok och sandödla. Observationer av 
hasselsnok finns i närområdet medan det inte finns några kända observationer av sandödla. Det finns 
en osäkerhet om sandödlan överhuvudtaget finns i området då det inte finns några kända observationer 
på Hogdalsnäset. Då planområdet redan är ianspråktaget för campingverksamhet och planen bekräftar 
befintlig markanvändning inom de redovisade livsmiljöerna är bedömningen att planens genomförande 
inte har någon påverkan på de skyddade arternas långsiktiga bevarandestatus.  
 
I övrigt finns inte några dokumenterade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i området som bedöms 
negativt påverkas av ett genomförande av detaljplanen. 
 

Kommunala beslut i övrigt 

Strömstads kommun har en campingpolicy som är antagen av kommunfullmäktige 2006-09-21. 
Campingpolicy definierar bland annat vad en campingplats, en husvagn, ett förtält och dylikt är och hur 
de enligt då gällande lagstiftning fick användas. Campingpolicyn innehåller även riktlinjer för 
detaljplanering av campingar med utgångspunkten att de ska vara avstädade under vintertid. 
 
Tillämpningen av campingpolicyn har visat sig vara svår i praktiken. Det är svårt för kommunen att 
kontrollera om policyn följs och vissa krav, som t.ex. kravet på avstädad vintersäsong, bedöms numera 
som orimligt strikt. Campingpolicyn har dock inte ersatts eller upphävts ännu till följd av denna 
förändrade bedömning. 
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Campingens företeelser har också studerats mer djupgående i ett planeringsunderlag för Boverket av 
Strömstads kommun och Region Gotland som finns tillgängligt på PBL Kunskapsbanken. I underlaget 
utreds bland annat förutsättningarna för reglering av olika typer av campingplatser med hänseende till 
detaljplane-, bygglovs- och strandskyddsfrågor. Detta planeringsunderlag har använts vid utformningen 
av planhandlingarna. 
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3. Planeringsförutsättningar 
 

Beskrivning av området 

 
Campingen med gräsparkeringen i förgrunden från östsidan av Stensviksvägen. Campingen upptog tidigare även 
området på östsidan av vägen (den sida som fotot är taget från). I högra delen av bilden syns hustaket för 
huvudbyggnaden på Kungbäck 1:59. 

 
Den största delen av planområdet består av Kungsviks Föreningscamping, en liten camping med cirka 
100 husvagnsplatser i ett strandnära läge. Campingen har historiskt varit ungefär dubbelt så stor då ett 
stort naturområde närmare stranden också tidigare ingick i verksamheten. Under det senaste årtiondet 
har denna del av campingen upphört till följd av kommunens arbete med att tillgängliggöra 
strandområdena i Kungbäckområdet. 
 
Den kvarvarande campingen drivs som en föreningscamping, vilket innebär att majoriteten (drygt 80 
av 100 platser) är vigda åt de föreningsmedlemmar som gemensamt äger och driver verksamheten. De 
resterande 20 platserna är tillgängliga för korttidsbesökare. 
 
Marken inom campingen består huvudsakligen av klippt gräs och små grusvägar. Många av 
husvagnarna i området har stått uppställda under lång tid, vilket innebär att vegetationen under vagnen 
ofta är sliten, och kring själva husvagnsplatsen finns ofta trädäck, staket, små häckar och liknande. 
 
De befintliga byggnaderna på campingen utgörs främst av förråds- och servicebyggnader i rött trä. 
Byggnaderna har en småskalig och traditionell utformning som smälter in väl i landskapet. Utöver 
servicebyggnaderna finns det också en liten gäststuga och en äldre villavagn på campingen. 
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Kungbäck 1:230 från campingområdet 
 
Sydväst om campingen ligger ett öppet område klippt gräs som används som parkering för besökare i 
Kungbäckområdet som till exempel badgäster. Denna mark ingår i campingens arrende och campingen 
tar en avgift per dag av parkerande. Eftersom det finns en uppställningsplats för bil intill varje 
husvagnsplats på campingen används detta område i princip enbart av besökande som inte bor på 
campingen.  
 
Nordväst om campingen ligger ett bostadshus på fastigheten Kungbäck 1:230. Bostadshuset låg 
tidigare på campingfastigheten men styckades av under år 2016. Bostadstomten är väl avgränsad från 
campingen av en hög häck och annan lummig vegetation. För närvarande ingår även bostadshuset i 
campingens arrende och hyrs ut på ett vandrarhemsliknande sätt till besökande. 
 
Öster om campingen ligger ytterligare en bostadsfastighet, Kungbäck 1:56. Denna bostad är fristående 
från campingen och är avgränsad från den av ett cirka två meter högt plank. 
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Riksintressen 

Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB), riksintresse 
för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB och obruten kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
 
Riksintressena enligt 4 kap. MB är områdesspecifika och innebär att exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas. 
Riksintressena enligt 3 kap. MB är grundläggande hushållsbestämmelser som innebär att områden så 
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade intressena. 
 

Strandskydd  

 
Gällande strandskydd och planområdets avgränsning 
 
I princip hela planområdet, förutom cirka 500 m2 i den norra delen, omfattas av gällande strandskydd. 
Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och Länsstyrelsen har varit involverad i ett 
strandskyddsärende som avgjordes av mark- och miljödomstolen den 13 mars 2015 som klargör 
mycket av förutsättningarna i området. I ärendet hade miljö- och byggnämnden riktat ett föreläggande 
mot campingen att upphöra med åretruntcamping, d.v.s. bedriva den på säsongsbasis så som innan 
1975. 
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Mark- och miljödomstolen fann det i målet utrett att campingverksamheten som sådan bedrivits redan 
innan tidpunkten för strandskyddets införande och att det på området kan finnas bland annat 
byggnader som inte är dispenspliktiga. På området har med tiden uppförts anläggningar m.m. som 
emellertid torde sakna nödvändiga dispenser. 
 
Vid sammanträde med syn på platsen kunde mark- och miljödomstolen konstatera att det inte klart 
framgår vilka byggnader och anläggningar som har uppförts före inträdandet av strandskyddet. Det 
föreläggande som kommunen riktat mot campingen ansågs inte tillräckligt precist och nämndens och 
länsstyrelsens beslut upphävdes därför. 
 
Ungefär samtidigt som denna fråga behandlades av mark- och miljödomstolen ansökte campingen om 
strandskyddsdispens för sin pågående verksamhet. Ansökan drogs tillbaka efter att planarbetet 
påbörjats eftersom både campingen och nämnden var överens om att det gav en bättre möjlighet att 
pröva frågorna i området som en helhet. 
 

Naturvärden 

Planområdets centrala delar används för campingverksamhet och utgörs av, gräs, grus och hårdgjorda 
ytor. Den lummigaste naturen finns kring Kungbäck 1:230, där det bland annat finns en äldre kastanj 
som syns på bilden ovan. 
 
Planområdet berörs av spridningsnätverk för sandödla och hasselsnok, som är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. I den kommunövergripande inventeringen som tagits fram har de öppna 
ytorna på campingen pekats ut som en del av nätverket där exploatering innebär en möjlig risk för 
påverkan utan tillräckliga skyddsåtgärder. 
 
I inventeringen har även möjliga livsmiljöer för sandödla och hasselsnok kartlagts. Livsmiljön för 
sandödla har givits tre riskklasser, möjlig, trolig och uppenbar risk, medan livsmiljön för hasselsnok 
kategoriserats i möjlig och uppenbar risk. Delar av den befintliga campingen har identifierats som 
livsmiljö för sandödla med trolig risk och livsmiljö för hasselsnok med uppenbar risk. Detaljplanen 
utbreder sig dock enbart över mark som redan är ianspråktagen för camping och bostadstomter, vilket 
innebär att en negativ påverkan på skyddade arter inte bör uppstå. 
 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det finns två registrerade fornlämningar, 
Hogdal 267:1 och Hogdal 267:2, cirka 220 meter sydost om planområdet. Cirka 150 meter norr om 
planområdet ligger ytterligare en fornlämning, Hogdal 446. 
 
Hogdal 267:1 och 267:2 är två stensättningar. Fornlämningarna berördes av planarbetet för  
Kungbäck 1:59 där det konstaterades att de hade 15 meters skyddsavstånd. 
 
Hogdal 446 är en boplats med osäker utbredning. I schakt avslag av flinta påträffats. Lämningen har 
avgränsats utifrån topografisk bedömning och fyndfrekvens samt jordartssammansättning. 
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Karta över kända fornlämningar i området 
 

Rekreation och friluftsliv 

Kungsviks Camping ligger i en välbesökt del av Hogdalsnäset med flera badplatser, gästhamn och 
naturliga strövområden. Den närmaste badstranden ligger alldeles intill campingen och är en viktig 
målpunkt både för campinggäster och andra besökare. En av stigarna som korsar Kungsviks Camping 
är viktigt för att boende norr om campingen enkelt ska kunna ta sig till badplatsen. 
 
Kungsviks Camping är också i sig värdefull för rekreations- och friluftslivet. Korttidsplatserna och 
vandrarhemsplatserna på campingen gör att en bred sektion av allmänheten kan ta sig långväga till 
Kungbäckområdet med möjligheten att övernatta i en spännande och annorlunda miljö. Även 
föreningsdelen av campingen är av värde för friluftslivet eftersom den möjliggör naturnära turistande 
för ett stort antal personer som inte bor på platsen. 
 

Service 

Det saknas över lag både offentlig och kommersiell service i närheten av planområdet. Campingen har 
en liten reception som säljer enkla tilltugg. Den närliggande Lökholmens Camping har en större 
reception med livsmedelsförsäljning och en restaurang, men i övrigt finns närmaste service i Nordby 
cirka 11 km norr om Kungbäckområdet. 
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Kommunikationer 

Planområdet ligger intill Kungsviksvägen, en cirka 4,5 meter bred bilväg som ansluter till den allmänna 
väg 1037. Kungsviksvägen har tidigare också varit en allmän väg men är nu under slutskedet av ett 
överlämnande till en nybildad vägförening. En ny gång- och cykelväg har nyligen byggts på 
Kungsviksvägens norra sida från anslutningen till väg 1037 fram till campingen. 
 

Mark, miljö och geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo. Släntstabiliteten i området bedöms vara 
tillfredsställande och planerad markanvändning/byggnation bedöms kunna genomföras utan att 
släntstabiliteten blir otillfredsställande. 
 
Inom och i anslutning till planområdet finns berg i dagen som har inspekterats i samma utredning. 
Berget bedöms utgöras av rundade klippor utan synliga sprickor eller lösa block och risk för bergras 
eller blocknedfall bedöms inte föreligga. 
 

Teknisk försörjning 

Alla fastigheter i planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet. Utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp i Kungbäckområdet har inneburit en mycket stor miljövinst eftersom många 
enskilda avlopp, däribland det som tidigare fanns för Kungsviks Camping, har ersatts med rening i 
kommunens reningsverk i Strömstad. 
 
Fastigheterna i planområdet är även anslutna till de allmänna el- och telenäten som driftas av Ellevio 
och Skanova. 
 

Miljökvalitetsnormer MKN 

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan 
och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör Strömstads 
kommun. 
 
MKN för utomhusluft 
Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft skyldig 
att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta lagkrav uppfyller Strömstads kommun genom 
medlemskap i luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst. Alla Västra Götalands kommuner 
utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med Västra Götalandsregionen och ett antal 
företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och 
spridningsberäkningar. De mätningar som hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer 
överskrids i Strömstad. 
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MKN för fisk- och musselvatten 
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena skall skyddas eller förbättras för att göra 
det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana 
skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som musselvatten är en 
av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd av musslor skall kunna 
tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt för odling eller annan skörd av 
musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet.  
 
MKN för vatten 
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag och 4 för 
sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus. 
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4. Planförslag 
 

Bebyggelse 

 
Bild på den del av campingen där möjlighet till uthyrningsstugor prövas 
 
Planförslaget reglerar huvudsakligen den befintliga bebyggelsen inom den ianspråktagna campingen.  
 
Den största delen av campingen är reglerad som camping (N) med ett förbud att förse marken med 
byggnader utöver husvagnar och husbilar. Detta säkerställer den pågående användningen 
husvagnscamping och hindrar uppförandet av villavagnar. Husvagnar och husbilar får däremot stå 
uppställda i området under längre tid än en normal semesterperiod. 
 
Den inre delen av campingen är reglerad för både camping (N) och tillfälligt boende (O), specificerad 
till enbart uthyrningsstugor. I detta område finns alla campingens servicebyggnader och ett par 
uthyrningsstugor. Avsikten med regleringen är att cirka 8-10 nya uthyrningsstugor ska kunna uppföras i 
den norra delen av området där några av husvagnsplatserna nyttjas mer sällan. 
 
I den södra delen av planområdet ligger ett bostadshus på fastigheten Kungbäck 1:230 som används av 
campingen för uthyrning av rum. Strömstads kommun anser att det är positivt att byggnader i så 
attraktiva lägen som det aktuella kan användas för turistisk verksamhet. Planförslaget medger därför 
både användningen bostad och tillfälligt boende för fastigheten. 
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Parkeringen som ligger mellan Kungbäck 1:230 och Stensviksvägen är reglerad som parkering (P) 
eftersom platserna är tillgängliga för andra än campingens besökare. Den fungerar bland annat som 
parkering för badgäster och utgör därför en självständig enhet med sin egen användning. 
 
Fastigheten Kungbäck 1:56 är reglerad som bostad i överensstämmelse den befintliga användningen.  
 

Utformning av bebyggelse 

Bebyggelsen i detaljplanen har reglerats med få utformningsbestämmelser. Den största påverkan ny 
bebyggelse får i området är främst genom höjd, storlek och placering, men den enkla karaktären som 
finns på campingen idag motiverar inga ytterligare bestämmelser om utformning. Nybyggnation inom 
campingen har reglerats till att endast få ske i bakkant mot berget för att minska påverkan på 
landskapsbilden i området. 
 

Säsongsuppställning och minskad lovplikt 

Camping är inte idag något som bara görs under några enstaka sommarveckor eller en s.k. normal 
semesterperiod. Att campa kan också vara att ha sin husvagn säsongsuppställd, vilket är fallet för de 
flesta av vagnarna på Kungsviks Camping. Genom att vara medlem i föreningen får man en plats på 
campingen under hela året som gästen kan komma till, lämna och återkomma under hela året. 
Föreningscampingen drivs gemensamt av medlemmarna. 
 
Säsongsuppställningen påverkar utseendet på de delar av campingen där de bor. Framför husvagnarna 
har det i allmänhet ordnats mer eller mindre permanenta uteplatser och vagnarna står uppställda under 
längre tider. 
 
En ständigt återkommande fråga i campingsammanhang är hur länge en enskild husvagn får uppställd 
på en campingplats. Lagen ger inget uttryckligt stöd för möjligheterna att i detaljplanen reglera den 
saken. Enligt Boverkets mening lämnar förarbetena inte heller stöd för en sådan reglering. Det bör 
därför inte vara möjligt att reglera den frågan genom planbestämmelser. 
 
Enligt rättspraxis ska normalt sett en husvagn som står på samma plats under en längre tid än en 
normal semesterperiod bedömas vara en byggnad (se till exempel RÅ 1975 Ab 247). Det krävs alltså 
bygglov för längre tids uppställning eller årligen återkommande längre säsongsuppställning av en 
husvagn. Trots det är det inte helt ovanligt att husvagnar står uppställda under en längre tid än en 
normal semesterperiod utan bygglov inom en campingplats. 
 
Anläggningar som de altaner/trädäck och uteplatser som finns vid varje enskild uppställningsplats på 
campingen är som huvudregel inte bygglovspliktiga. För att bygglovsplikt ska inträda behöver vissa 
förutsättningar vara uppfyllda som t.ex. storleken på utrymmet under trädäcket eller höjden på 
planket/staketet som omger uppställningsplatsen. 
 
För att säsongscampingen inte ska vara planstridig har en planbestämmelse som undantar husvagnar 
och husbilar från lovplikt införts. Även om bygglov och rivningslov inte krävs för att ställa upp och 
flytta en husvagn behövs en anmälan till kommunen för båda fallen. Denna anmälan kan göras separat 
för varje vagn eller för campingen som helhet. 
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Risker och störningar 

De största riskerna för störning i området är mellan campingverksamheterna och de närliggande 
bostadshusen. Under 1970- och 1980-talet reglerades denna störningsrisk i tillståndet för campingen 
som meddelades årligen med stöd av Hälsovårdsstadgan. I dessa tillstånd angavs ett skyddsavstånd på 
25 meter från Kungbäck 1:59:s västra fastighetsgräns till närmaste husvagn. 
 
Hälsovårdsstadgan ersattes 1983 av hälsoskyddslagen och i förlängningen år 1998 av miljöbalken. De 
årliga tillstånden för campingar försvann i och med dessa lagar och de villkor som meddelades i dem 
har förfallit. Det finns således inte längre ett reglerat minimiavstånd mellan campingen och de 
närliggande bostadshusen. Däremot gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler som ger möjlighet att 
hantera störande lukt, buller och liknande. 
 
I en detaljplan är det är inte möjligt att t.ex. förhindra uppställning av husvagnar under kortare tid än 
en normal semesterperiod på något annat sätt än att ange någon annan användning än camping 
närmast bostaden. Inget skyddsavstånd har angivits i detaljplanen eftersom frågan kan regleras bättre 
med fler alternativ genom tillsyn med stöd av miljöbalken. 
 

Gatunät och trafik 

Inga förändringar av den befintliga trafiklösningen föreslås. Trafikmängderna på Stensviksvägen är små 
och bedöms inte förändras i någon större utsträckning av planförslaget. 
 
Utanför planområdet ska den nya cykelvägen utmed Stensviksvägen förlängas vidare mot Stensvik. 
Cykelvägen är tänkt att dras på östsidan om Stensviksvägen och berörs därför inte av planförslaget. 
 

Parkering  

Parkering för husvagnscampingen sker invid varje husvagnsplats. Övrig parkering sker idag på 
gräsparkeringen i den södra delen av planområdet och kan fortsätta att fungera så i framtiden. Det 
finns också möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser inom campingen. 
 
Bostadshusen i planområdet parkerar på sina egna tomter. 
 

Natur  

Detaljplanen reglerar den befintliga campingen inom ianspråktaget område och tar ingen ny naturmark 
i anspråk. Då planområdet redan är ianspråktaget för campingverksamhet och planen bekräftar 
befintlig markanvändning inom de redovisade livsmiljöerna är bedömningen att planens genomförande 
inte har någon påverkan på de skyddade arternas långsiktiga bevarandestatus. 
 
I övrigt finns inte några dokumenterade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i området som bedöms 
negativt påverkas av ett genomförande av detaljplanen. 
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Riksintressen 

De berörda riksintressena för turism och friluftsliv stärks av planförslaget. Genom att marken i 
området regleras med användningarna camping och tillfälligt boende tydliggörs campingplatsens 
användning och säkerställs för lång tid framöver. Detaljplanen innebär att endast de angivna 
användningarna är tillåtna.  
 
För att andra användningar ska möjliggöras måste den gällande detaljplanen upphävas eller ersättas, 
vilket ger ett starkare skydd än om marken inte är planlagd och det endast krävs bygglov för den tänkta 
åtgärden.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet föreslås att upphävas för all kvartersmark i planområdet. Motiven till upphävandet är att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt om gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
och att för att utvidga en pågående verksamhet. 
 
Kungsviks Camping etablerades under mitten av 1960-talet. Ursprungligen låg campingen söder om 
vägen intill badstranden. I detta område finns fortfarande kiosk, servicebyggnader, elstolpar och 
belysning som inte längre används. Strandområdet har numera en annan fastighetsägare och ingår inte i 
planförslaget.  
 
Under början av 1970-talet utvidgades campingen till att även innefatta området på norrsidan om 
Stensviksvägen. På ett flygfoto från 1974 framgår att campingen upptar samma område som idag men 
att det sedan dess tillkommit både byggnader och anläggningar. Denna utveckling är vanlig för 
campingar i Sverige som på 1970-talet ofta var enklare med mindre vagnar, kortare uppställningstider, 
små tält och enklare faciliteter.  
 
Strömstads kommun har tidigare varit av inställningen att campingar ska hållas fritt från husvagnar, tält, 
trädäck, staket, stensättningar, rabatter och övriga anläggningar och anordningar kopplade till 
campingverksamhet under lågsäsong (mellan den 1 oktober och den 31 mars). Detta anses inte längre 
vara ett rimligt ställningstagande eftersom strandskyddet inte borde ha ett mindre värde på sommaren. 
Det saknas även belägg för att det inte skett camping under dessa tider innan 1975 på någon camping i 
kommunen. 
 
Strandskyddet föreslås utifrån dessa förutsättningar upphävas även med stöd i det särskilda skälet att 
utveckla en pågående verksamhet. Campingföreteelsen har förändrats under åren till att innefatta större 
vagnar, längre uppställningstider och mer fasta anläggningar och faciliteter. Det är i detta sammanhang 
rimligt att en camping kan utvecklas relativt fritt inom det redan ianspråktagna området. 
 
Strandskyddets syften i området utgörs främst av allmänhetens möjlighet att ha tillgång till strandlinjen 
och som skydd för de naturvärden som finns lokalt. Sedan campingen upphörde på östsidan om 
Stensviksvägen har allmänheten en god tillgång till strandområdet som inte påverkas negativt av 
campingen. Den yta campingen upptar bedöms vara ianspråktagen, då campingar ges som exempel på 
verksamheter som är avhållande för allmänheten i den ursprungliga propositionen för Miljöbalken. 
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De värden som strandskyddet kan trygga inom den ianspråktagna campingen bedöms i och med detta 
övervägas av fördelarna med att upphäva strandskyddet. Genom att upphäva strandskyddet kan 
campingens nuvarande utformning legaliseras samtidigt som det blir enklare att driva verksamheten 
eftersom det inte behövs dispens för varje ny förändring. 
 

Tillgänglighet 

En passage för allmänheten har säkerställts genom campingen genom ett förbud att uppföra stängsel 
mot fastighetsgränsen i nordväst. Marken intill denna begränsning är reglerad som allmän platsmark i 
den gällande detaljplanen för den ej utbyggda stugbyn på Norrkärr 1:50, och förbudet säkerställer 
tillsammans med den punktprickade marken möjligheterna till passage mellan detta område och havet. 
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5. Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Planförslaget bidrar till en hållbar utveckling genom att en befintlig campinganläggning får tydliga 
ramar för hur marken i området får användas. Ingen ny mark tas i anspråk och den redan ianspråktagna 
marken kan utnyttjas mer effektivt. Genom att planlägga campingar säkerställs deras funktion som 
besöksanläggningar så långt som är möjligt med plan- och bygglagen, vilket stärker möjligheterna för 
människor att turista och uppleva naturen. 
 

Miljömål 

Detaljplanen berör två miljömål: hav i balans samt levande kust och skärgård samt god bebyggd miljö. 
 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Enligt miljömålet ska Västerhavet ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust 
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 
 
Miljömålet stärks av antagandet av detaljplanen genom att campingens funktion som turistanläggning 
tydliggörs och säkerställs. Eftersom campingen redan finns tas ingen ny naturmark i anspråk. Detta 
bidrar till att den del av miljömålet som berör bevarandet av den biologiska mångfalden inte påverkas 
negativt. Eventuell risk för påverkan på sandödla och hasselsnok ska hanteras med försiktighetsmått. 
 

God bebyggd miljö 

Miljömålet anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
Miljömålet stärks också genom att campingens funktion som turistanläggning säkerställs. Genom att en 
befintlig anläggning säkerställs utan att ta ny mark i anspråk uppnås en effektiv markanvändning. 
 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna för vatten och fisk- och musselvatten kan påverkas av förändrat dagvattenflöde 
från campingen. För att undvika att miljökvalitetsnormerna påverkas negativt har bestämmelser om att 
högst 20 % av marken inom campingen och parkeringen i söder får hårdgöras införts. Denna reglering 
innebär att merparten av nederbörden i planområdet kan infiltreras lokalt istället för att ledas till 
recipienten som berörs av miljökvalitetsnormerna. 
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6. Genomförande 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Planprocessen består av samråd och granskning innan detaljplanen kan antas. Detaljplanen vinner laga 
kraft om den inte överklagas eller om eventuella överklaganden avslås. Tidplanen för detaljplanen är 
följande: 
 
Samråd  Våren 2019 
Granskning  Hösten 2019 
Antagande  Vintern 2019/2020 
Laga kraft  2019/2020 
 

Genomförandetid 

Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska 
bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får 
inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. 
 
Användningarna som planförslaget medger är till största delen redan genomförda. Ingen ny allmän 
platsmark behöver byggas ut för att de nya byggrätterna detaljplanen medger ska kunna utnyttjas. 
Genomförandetiden för detaljplanen har därför satts till 5 år.  
 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att 
ställa iordning och förvaltade allmänna platserna, till exempel för att bygga ut och sköta gator. 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt. 
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna. 
 
Den enda allmänna platsmarken detaljplanen omfattar är naturmark som i princip inte kräver någon 
förvaltning. En huvudman för den allmänna platsen behöver dock anges trots detta. Eftersom 
planområdet ligger avsides från andra områden med kommunalt huvudmannaskap ska enskilt 
huvudmannaskap gälla i området. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planförslaget medför att bostadsfastigheten Kungbäck 1:56 kan utökas till att omfatta hela den 
befintliga tomten. Den mark som kan regleras till fastigheten i och med planförslagets genomförande 
består av ett cirka 200 m2 stort område vid fastighetens norra gräns. Detta område arrenderas av ägaren 
till Kungbäck 1:56 sedan år 1999. Området används som infart och biluppställningsplats. 
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Karta över området som föreslås regleras till Kungbäck 1:59 (blåmarkerat) 
 
En överenskommelse om fastighetsreglering kan upprättas mellan parterna innan detaljplanen antas. 
Om en överenskommelse inte upprättas har båda parterna möjlighet att begära att Lantmäteriet 
genomför den tänkta fastighetsregleringen. Om fastighetsregleringen sker utan överenskommelse 
bestämmer Lantmäteriet ersättningen som ska utgå. 
 

Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik 

Inga geotekniska åtgärder krävs för att säkerställa planområdets lämplighet. 
 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillavlopp. 
 

Dagvatten 

Dagvatten från campingen avledes till en kommunal dagvattenledning som går genom campingen. I 
dagvattenledningen leds även dagvatten från två bostadsområden öster och väster om campingen. 
Recipient för dagvattnet är Kungsvik söder om planområdet. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver den ovan beskrivna fastighetsregleringen. 
 

Administrativa frågor 

Handläggning 

Detaljplanen tas fram enligt standardförfarande enligt PBL 2014:900 (SFS 2014:900). Det innebär att 
boverkets allmänna råd BFS 2014:5 – DPB 1 använts vid utformningen av detaljplanen. 
 
En detaljplan som tas fram enligt standardförfarande ska göras tillgänglig för samråd och granskning 
med myndigheter, remissinstanser och berörda sakägare. De synpunkter som kommer in under samråd 
och granskning sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande. 
 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet 
med upprättat plankostnadsavtal. 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2019-05-13 
 
 
Jimmy Magnusson   
Planeringsarkitekt    
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Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del av Kungbäck 
1:21 m fl (Kungsviks Camping) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 
1. att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildningsnämnden 

inte har något att erinra mot  detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl 
(Kungsviks Camping) 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på 
Kungsviks Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Planområdet är beläget 
på Hogdalsnäset i den nordvästra delen av Strömstads kommun. Kungsviks 
Camping ligger i ett område med många olika turistiska och fritidsinriktade 
områden på näset som även inkluderar Lökholmens Camping, en planlagd 
med ej utbyggd campingstugby och ett stort antal fritidshus. Planområdet har 
en areal på cirka 3 ha och utgörs förutom Kungsviks Camping av två 
intilliggande bostadshus. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i 
strandnära läge som har drivits sedan 1960-talet på platsen. Strandskydd 
gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte planlagd, vilket 
gör driften av campingen mer komplicerad än nödvändigt.  

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga 
campingen. Allmänhetens intressen tryggas istället genom att marken i 
området huvudsakligen regleras för campingändamål eller tillfälligt boende. En 
framtida passage genom campingen säkerställs också. 

Barn- och utbildningsnämnden har ingen verksamhet i eller i närheten av 
planområdet och det finns inga planer på kommande verksamheter inom 
området. De olika perspektiven nedan betraktas därför inte i denna remiss.  

Barn- och utbildningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget till detaljplan. 

 

  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0159 
BUN - Administrativ avdelning   

 

 

Perspektiv  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
Barn- och utbildningsnämnden har inte funnit några utbildningsrelaterade 
aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
Barn- och utbildningsnämnden har inte funnit några utbildningsrelaterade 
aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsnämnden har inte funnit några utbildningsrelaterade 
aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv. 

Juridiskt perspektiv  
Barn- och utbildningsnämnden har inte funnit några utbildningsrelaterade 
aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv. 

Miljöperspektiv   
Barn- och utbildningsnämnden har inte funnit några utbildningsrelaterade 
aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planhandling 

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-19210 
Nicklas.Faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2019-0132 

BUNau § 58 Motion 2018 - Filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer (C) 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
  

Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 
september 2018 in en motion till kommunfullmäktige om behovet av att åtgärder 
för att göra kommunens skolor fria från pornografi. I motionen yrkar Elisabeth 
Johansson (C): 

• att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör 
att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor 
när man använder kommunens nät 

• att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta 
arbete 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade 
då att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då 

• att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder 

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen (Tjänsteskrivelse 
2019-03-20) har IT-enheten vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären 
Elisabeth Johanssons yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, 
men har med anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik 
har IT-enheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra 
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det 
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget 
ytterligare att kring detta. Mot bakgrund av detta föreslår nämnden att ställa sig 
bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion 
KF 2018-12-13 
KS 2019-04-10 
Tjänsteskrivelse 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

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



Motion till Kommunfullmäktige i Strömstad 

 

Motion angående porrfri zon i Strömstad Kommun  

 

Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det en stor samstämmighet kring. När 
denna fråga lyftes i Barn- och Utbildningsnämnden blev svaret att ansvaret ligger hos kommunens IT-
verksamhet, då detta kräver vissa tekniska lösningar. 

Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att Strömstad Kommun 
behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika självklart att våra medarbetare samt 
politiker inte ska ha möjlighet att på kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka 
pornografiska sidor på internet. 

I sin studie "The Politics of Legal Challenges to Pornography" påvisar Max Waltman forskare vid 
Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, att det finns en koppling mellan 
konsumtion av porr och att inte respektera andras gränser, sexuella trakasserier och begå övergrepp. 

Som huvudman för skolan i Strömstad Kommun, och som offentlig arbetsgivare bör vi i största 
möjliga utsträckning omöjliggöra konsumerande av pornografi. 

 

Jag yrkar att: 

- det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på de enheter som 
tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, samt på egna privata enheter 
komma åt dessa sidor när man använder kommunens nät 

- att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete 

 

 

Strömstad 17 september 2018 

 

 

Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
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KF § 47                                             Dnr: KS/2018-0428 

Motion angående porrfri zon i Strömstad Kommun  

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det en stor 
samstämmighet kring. När denna fråga lyftes i Barn- och Utbildningsnämnden blev svaret 
att ansvaret ligger hos kommunens IT-verksamhet, då detta kräver vissa tekniska 
lösningar. 
Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika självklart 
att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på kommunens enheter 
och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på internet. 
I sin studie "The Politics of Legal Challenges to Pornography" påvisar Max Waltman 
forskare vid Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, att det finns en 
koppling mellan konsumtion av porr och att inte respektera andras gränser, sexuella 
trakasserier och begå övergrepp. 
Som huvudman för skolan i Strömstad Kommun, och som offentlig arbetsgivare bör vi i 
största möjliga utsträckning omöjliggöra konsumerande av pornografi. 
Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, 
prioriteras i detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden och till Kommunstyrelsen för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen samt  
yrkar på att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen. 

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP), Mia Öster (V) samtliga ledamöter från 
Moderaterna genom Marie Edvinsson. Kristiansen (M) och samtliga ledamöter från 
Liberalerna genom Kerstin Karlsson (L) bifaller motionen och Elisabeth Johanssons 
yrkande. Johanna Ekeroth (S) stödjer motionens intentioner. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut mot Elisabeth 
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Elisabeth 
Johanssons yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 
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 KS/2018-0428 

KS § 72 Svar på - Motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionär: Elisabeth Johansson (C) 

Elisabeth Johansson, Centerpartiet har inkommit med en motion där Elisabeth 
anger följande; ”Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det 
en stor samstämmighet kring.” 

”Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika 
självklart att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på 
kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på 
internet.” 

Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till 
gymnasiet, prioriteras i detta arbete. IT-enheten har efter samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen beslutat att utöka styrningen för att begränsa tillgången 
till oönskade webbplatser som här avses. Ändringen infördes 2019-02-19. 

IT-enheten har i enlighet med motionärens önskemål och som ett led i arbetet för 
efterlevnad av gällande regler för it-användare i eget nät, redan ett filter sedan 
några år tillbaka. Efter en genomgång och med ny teknik har aktiverat ett stärkt 
skydd i kommunens datanät som förhindrar webbtrafik till sidor som innehåller 
pornografiskt innehåll. Följande gäller för de olika näten: 

Gästnät -  Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering. 

Elevnät -  Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering. 

Adminnät -  Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material 
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering. 

I kommunens styrdokument ”Informationssäkerhetsinstruktion Användare” står 
det följande: 

”Förbjudna områden att besöka 
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 Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
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Det finns några områden som Strömstads kommun direkt vill understryka inte är 
tillåtet att hantera (ladda upp, hämta hem, läsa, spara) via kommunens 
Internetuppkoppling, interna nät, datorer mm. 

• pornografiskt material 

• våldsrelaterat material 

• det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering. 

Din jobbdator/läsplatta/telefon är ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren bestämmer hur de får användas och kan kolla vilka sidor du går in 
på. 

Strömstads kommun har en policy som förbjuder besök på pornografiska sidor. 
Om du porrsurfar kan det räknas som misskötsamhet och brott mot 
anställningsavtalet.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47 
Motion från Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0132 
BUN - Administrativ avdelning   
Lisbeth Lunneryd, 0526-194 67   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 

Motion 2018 - Filter för pornografi i kommunens nät och datorer (C) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 september 2018 in 
en motion till kommunfullmäktige om behovet av att åtgärder för att göra kommunens 
skolor fria från pornografi. I motionen yrkar Elisabeth Johansson (C): 
 
- att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på de enheter 

som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, samt på egna privata 
enheter komma åt dessa sidor när man använder kommunens nät 
 

- att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete 
 
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade då att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då:  

- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vidtagna åtgärder 

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen (Tjänsteskrivelse 2019-03-20) 
har IT-enheten vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons 
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men IT-enheten har med 
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har IT-enheten stärkt 
skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra webtrafik till sidor som inne-
håller pornografiskt innehåll. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det tekniska skyddet 
kring webtrafiken i kommunens datornät och att det också omfattar skolans datornät. 
Förvaltningen vill poängtera att det fortsatt är viktigt att utbildningsverksamheten 
bakgrund av detta föreslår nämnden att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-04 Dnr: BUN/2019-0132 
BUN - Administrativ avdelning   

 

Perspektiv  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
Beslutet berör i hög grad barns rättigheter och behandlas av flera artiklar i FN:s 
barnkonvention. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv 

Juridiskt perspektiv  
Barn- oh utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Miljöperspektiv   
Barn- oh utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47 
Motion från Elisabeth Johansson, Centerpartiet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 103 
 

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-192 10 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2019-0099 

BUNau § 59 Utredning 2019 - Skolstruktur 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. att lyfta ärendet  till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag till 

beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon har i en framställan till nämnden bett om 
skriftligt förtydligande gällande uppdrag kring utredning av skolstruktur. I 
framställan skriver förvaltningschefen att det i samband med att barn- och 
utbildningsnämnden den 18 oktober 2018 behandlade ärendet Mål och budget 
2019 och diskuterade fortsatta effektiviseringsåtgärder och att förvaltningschefen 
fick i uppdrag att utreda förändringar av skolstrukturen och återkomma med 
förlag och konsekvensbeskrivningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningens utgångspunkt i arbetet med utredningen har 
därför varit att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder av nuvarande 
skolstruktur. När utkastet till utredningen varit ute på remiss (perioden 13 maj till 
24 maj) har det kommit in synpunkter på att utvecklingsperspektivet saknas. Det 
har också framkommit signaler om att det ursprungliga politiska uppdraget inte, 
så som förvaltningen tolkat det, enbart handlade om effektiviseringar. 

Förvaltningschefen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, vilket är 
en grundläggande demokratisk princip. Mot bakgrund av det som framkommit 
kring tolkningar av uppdraget gör jag i min roll som förvaltningschef bedömningen 
att utredningen inte kan slutföras innan barn- och utbildningsnämnden via beslut 
förtydligar innehållet i uppdraget gällande syfte, perspektiv och omfattning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Framställan om skriftligt förtydligande gällande uppdrag kring 
utredning av skolstruktur 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att lyfta ärendet  till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag till 
beslut 

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



 

STRÖMSTADS KOMMUN   1 (1) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-05-29 Dnr: BUN/2019-0099 
BUN - Administrativ avdelning   
Nicklas Faritzon, 0526-192 10   
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Framställan till barn- och utbildningsnämnden om skriftligt 
förtydligande gällande uppdrag kring utredning av skolstruktur 
 

I samband med att barn- och utbildningsnämnden den 18 oktober 2018 be-
handlade ärendet Mål och budget 2019 och diskuterade fortsatta effektiviserings-
åtgärder fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändringar av skol-
strukturen och återkomma med förlag och konsekvensbeskrivningar.  

Barn- och utbildningsförvaltningens utgångspunkt i arbetet med utredningen har 
därför varit att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder av nuvarande skol-
struktur.  

När utkastet till rapporten varit ute på remiss (perioden 13 maj till 24 maj) har det 
kommit in synpunkter på att utvecklingsperspektivet saknas. Det har också 
framkommit signaler om att det ursprungliga politiska uppdraget inte, så som 
förvaltningen tolkat det, enbart handlade om effektiviseringar. 

Förvaltningschefen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, vilket är 
en grundläggande demokratisk princip. Mot bakgrund av det som framkommit 
kring tolkningar av uppdraget gör jag i min roll som förvaltningschef bedömningen 
att utredningen inte kan slutföras innan barn- och utbildningsnämnden via beslut 
förtydligar innehållet i uppdraget gällande syfte, perspektiv och omfattning.  

 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef  
0526-192 10 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 BUN/2019-0112 

BUNau § 60 Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola 
(V) 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå 

motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB 
Strömstadslokaler gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt 
ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena 
för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar lokallösning 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
AB Strömstadslokaler under de senaste åren gjort stora investeringar i fastigheten 
i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, samt 
multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar högstadieskola. Det 
fortsatta planeringsarbetet gällande Strömstiernaskolan kommer inkludera 
skolans långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. 

Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att de 
genomförda investeringarna har lagt grunden för en möjlig utveckling av skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion 
KF   2018-03-27 
KSau   2019-03-27 Skolutredning 2014 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå 

motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB 
Strömstadslokaler gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt 
ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena 
för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar lokallösning 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är 
fallet. 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF§ 26                                             Dnr: KS/ 2018-0153 
Motion om ny högstadieskola 
kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet  
Sten Brodén (V) har inkommit med en motion där han anger; 
När Strömstiernaskolan renoverades 1994 dimensionerades den för 350 elever. 
Kommunen hade då knappt 11 000 invånare. Inom en snar framtid behövs en 
högstadieskola som kan ta emot minst 500 elever. 

Strömstiernaskolan byggdes för en annan tid och är inte alls lämpad för 
modern undervisning. Det saknas tex lämpliga lokaler för gruppundervisning. 
Strömstiernaskolans lokaler är olämpliga för modern undervisning. Lokalerna är 
gamla och slitna och i ständigt behov av reparationer. 

Strömstiernaskolan ligger instängt och svåråtkomligt för alla slags transporter 
av elever, personal, föräldrar, gods och skolmat mm. Den nya högstadieskolan 
ska placeras i ett optimalt läge för alla slags transporter. 
Vid nybyggnation ska kulturskolans särskilda behov tillgodoses 

Vänsterpartiet föreslår 
Att Strömstads kommun beslutar att bygga en ny högstadieskola och 
Att arbetet därmed påbörjas under kommande mandatperiod 2019-2022 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-07 
 
Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidium förslag till beslut antas och finner 
att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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452 80 Strömstad

KS/2018-0153

KSau § 105 Motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Sten Brodén (V) har inkommit med en motion där han anger;

När Strömstiernaskolan renoverades 1994 dimensionerades den för 350 elever. 
Kommunen hade då knappt 11 000 invånare. Inom en snar framtid behövs en 
högstadieskola som kan ta emot minst 500 elever.

Strömstiernaskolan byggdes för en annan tid och är inte alls lämpad för modern 
undervisning. Det saknas tex lämpliga lokaler för gruppundervisning. 
Strömstiernaskolans lokaler är olämpliga för modern undervisning. Lokalerna är 
gamla och slitna och i ständigt behov av reparationer.

Strömstiernaskolan ligger instängt och svåråtkomligt för alla slags transporter av 
elever, personal, föräldrar, gods och skolmat mm. Den nya högstadieskolan ska 
placeras i ett optimalt läge för alla slags transporter. Vid nybyggnation ska 
kulturskolans särskilda behov tillgodoses.

Vänsterpartiet föreslår
att Strömstads kommun beslutar att bygga en ny högstadieskola och 
att arbetet därmed påbörjas under kommande mandatperiod 2019-2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 26 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Sten Brodén
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26

Beslutet skickas till
Diariet
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [1]  
 

 

    
FörordFörordFörordFörord    
 

Strömstads kommun har de senaste fyra åren haft en kraftig expansiv utveckling med en hög 
befolkningsökning. Det är glädjande att kommunen växer och får nya invånare, men det ställer 
samtidigt krav på att förvaltningarna ska hinna anpassa sina verksamheter till volymökningarna. 
Detta har varit tydligt för Barn- och utbildningsförvaltningen, framför allt genom ett ökat behov 
av förskoleplatser. Men volymökningen har också inneburit att elevantalet i grundskolan blivit 
högre, med ökade behov av resurser och lokaler som följd.  
 

När en kommun växer till invånarantalet är det viktigt med god framförhållning, annars är risken 
stor att man hamnar i dyra ad hoc-lösningar. Föreliggande utredning ska ses mot bakgrund av 
detta, då syftet har varit att skapa ett bra underlag för strategiska beslut gällande skolornas lokaler 
på kort och på lång sikt.  
 

Översynen har genomförts i etapper under 2013 och våren 2014. Den skriftliga samman-
ställningen har gjort under maj månad. Utredningsarbetet gällande skolornas lokalbehov har 
gjorts i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningens rektorer.  
 

Vi vill framföra ett tack till Björn Richardsson, Elin Solvang, Göran Wallo, Thomas Karlsson, 
Kenth Hansson och Johnny Carlsson för att ni tagit er tid att hjälpa oss med informationen 
gällande bostadsbyggandet i kommunen.  
 

Härmed är uppdraget slutfört.  
 

Strömstad 3 juni 2014 
 

Förord Förord Förord Förord till till till till version 6version 6version 6version 6    
 

Översynen presenterades i sin första version för Barn- och utbildningsnämnden den 5 juni 2014. 
På nämndens sammanträde i augusti redogjorde respektive partigrupp för sina synpunkter på 
rapportens innehåll. Samtidigt lämnade Rossö samhällsförening in en skrivelse med önskemål om 
komplettering. Partigruppernas synpunkter och skrivelsen finns att läsa som bilagor.  
 
Under processen har rapporten reviderats och den sjätte versionen innehåller, förutom smärre 
redaktionella förändringar, en redogörelse för generationsväxling på Rossö, Tjärnö och för 
Mellegårdens upptagningsområde, samt utökad elevstatistik för samtliga skolor. Vi har även tagit 
hänsyn till synpunkterna från Rossö samhällsförening gällande prognosen för elevutvecklingen 
utifrån framtida bostadsbyggande på Rossö.      
    

Strömstad 8 oktober 2014 
    

 
 

Kent Hansson Nicklas Faritzon 
Controller Utredare 
Barn- och Utbildningsförvaltningen Barn- och Utbildningsförvaltningen 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [2]  
 

 

  

     



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [3]  
 

 

InnehållInnehållInnehållInnehåll    
    

 
 

Sammanfattning    sid 5 
  

1. Inledning    sid 7 
Uppdraget    sid 7 
Syfte     sid 7 
Utgångspunkter    sid 7 
Metod     sid 7 
Tidigare utredningar    sid 9 
Uppdragets genomförande   sid 9 
Disposition    sid 9 

 

2. Upptagningsområden   sid 11 
Nuvarande upptagningsområden   sid 11 
Upptagningsområdenas funktion   sid 12 
Tidigare genomförda förändringar av upptagningsområden sid 12 
Tidigare utredningar gällande upptagningsområden  sid 12 

 

3. Skolskjutstrafiken    sid 13 
Organisation och omfattning   sid 13 
Lagstiftning och regler gällande skolskjuts  sid 13 
Trafikförhållanden och vägarnas beskaffenhet  sid 14 
Tidigare utredningar    sid 14 

 

4. Demografi    sid 16 
Befolkningsutveckling    sid 16 
Inflyttning    sid 17 
Invandring    sid 18 
Födelsetal     sid 19 
SCB:s befolkningsprognos   sid 20 
Framtida elevantal    sid 20 
Sammanfattning    sid 21 
 

5. Byggnation – Bostäder   sid 22 
Pågående bostadsbyggande   sid 23 
Framtida bostadsbyggande    sid 23 
Bostadsområdenas åldersfördelning   sid 24 
Generationsväxling    sid 25 
Sammanfattning    sid 26 
 

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [4]  
 

 

6. Skolstruktur    sid 27 
Nuvarande skolstruktur i grundskolan   sid 27 
Tidigare utredningar    sid 27 
Årskurs 6    sid 28 
Delningstal och lokalernas ventilationskapacitet  sid 29 
1990-talets ”babyboom”   sid 29 
Odelsbergsskolan    sid 30 
Valemyrskolan    sid 32 
Bojarskolan    sid 33 
Skee skola    sid 35 
Mellegårdens skola     sid 36 
Tjärnö skola    sid 37 
Rossö skola    sid 38 
Koster skola     sid 39 
Strömstiernaskolan    sid 40 
 

7. Avslutande diskussion   sid 41 
 

8. Källor     sid 46 
 

9. Bilagor    sid 47 
Statistik elevutveckling kommunens skolor  sid 47 
Befolkningsprognos 2014-2032 i Strömstad  sid 58 
Partigruppernas synpunkter   sid 59 
Skrivelse från Rossö Samhällsförening   sid 61 
 

 
       



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [5]  
 

 

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
UpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområden    
 

- Strömstads kommun är indelad i åtta upptagningsområden. 
- Strömstiernaskolan, kommunens enda högstadieskola, har hela kommunen som 

upptagningsområde. 
- Syftet med upptagningsupprådena är att kommunen ska kunna planera och följa upp sin 

skolverksamhet på ett förutsebart och effektivt sätt. 
- Upptagningsområdet avgör vilken skola eleven ska gå på och rätten till skolskjuts. 
- Föräldrar kan välja skola i annat upptagningsområde i mån av plats, med då upphör rätten 

till skolskjuts. 
- Upptagningsområdenas gränsdragning styr antalet elever i respektive skola. 
- Antalet bostäder och in- och utflyttning inom ett upptagningsområde påverkar 

elevantalets utveckling. 
 

SkolskjutsSkolskjutsSkolskjutsSkolskjuts    
 

- Skolskjutstrafiken är organiserade utifrån att så få fordon som möjligt behöver användas. 
- Skolskjutstrafiken startar strax efter kl 07:00 och går via ytterskolorna in mot centrum. 
- Skolskjutsorganisationen påverkar skolornas start- och sluttider. 
- Hemturerna från respektive F-6 skola går i två omgångar 12:30 respektive 14:30. 
- Säkra skolvägar definieras utifrån vägens hastighet, trafikintensitet, belysning, säkra av- 

och påstigningsplatser. 
- Vägarnas beskaffenhet kan i vissa fall vara ett problem för skolskjutstrafiken, framför allt 

vintertid. I och med att det finns elever boende utmed dessa vägsträckor måste vägarnas 
trafikeras. Det innebär att man inte kan undvika dessa vägar genom att förändra 
upptagningsområdena.  
 

Ökad befolkningÖkad befolkningÖkad befolkningÖkad befolkning    

- Strömstads kommun har ett bra geografiskt läge med närhet till Norge och en god 
arbetsmarknad utifrån gränshandeln som skapat goda tillväxtmöjligheter. 

- De senaste fyra åren har Strömstads befolkning ökat från 11 800 till 12 500. 
- Befolkningstillväxten beror till övervägande del på ökad inflyttning. 
- En stor andel av de inflyttade är barnfamiljer. 
- Volymökning har påverkat Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet både när det 

gäller behovet av förskoleavdelningar, särskilt stöd och förberedelseundervisning. 
 

FFFFortsatt inflyttningortsatt inflyttningortsatt inflyttningortsatt inflyttning    

- Bra geografiskt läge och en god arbetsmarknad skapar förutsättningar för expansion, 
vilket gör att det är rimligt att anta att befolkningsökningen fortsätter. 

- Planering och byggnation av nya bostäder skapar förutsättningar för ytterligare 
inflyttning. 
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BefolkningsprognosBefolkningsprognosBefolkningsprognosBefolkningsprognos    

- SCB:s befolkningsprognos från 2012 gällande Strömstads kommun är underestimerad, 
redan idag är det faktiska antalet invånare högre än prognosen. 

- SCB:s prognos är justerad av förvaltningen utifrån ett högre flyttningsnetto. 
- Den justerade prognosen visar att befolkningsutvecklingen de närmsta 10 åren fortsatt 

kommer att vara hög. 
- Inom åldersgrupperna 6-15 år uppskattas antalet barn öka med cirka 270 fram till år 2025. 

 

BostadsbyggandeBostadsbyggandeBostadsbyggandeBostadsbyggande    

- Inom den närmsta 10-årsperioden planeras byggnation av drygt 700 bostäder i  
Strömstads kommun. 

- Inom 5-8 år kommer cirka 575 bostäder att vara färdigställda i områdena Canning, 
Mällbydalen/Seläter, Stare och Skee. 

- Det planerade bostadsbyggandet kommer framför allt att påverka centralskolornas 
elevantal. 

 
SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

    
Utredningen visar att det framför allt är centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett 
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerat bostadsbyggande. Bojarskolan kan ställas om 
till en två-parallellig1 skola för att ta emot ett ökande elevantal. Odelsbergsskolans ökade lokal-
behov kan lösas genom att föra över områdena Stare, Hålkedal, Hällekind och Tången till 
Bojarskolan. Ett sådant alternativ skulle dock medföra att Bojarskolan får ett elevantal mellan 350 
till 400 elever. Därför är det viktigt att förutsättningarna för Bojarskolans möjligheter att växa 
undersöks innan beslut fattas om förändringar av upptagningsområdena. Kan inte Tången 
överföras till Bojarskolan behöver Odelsbergsskolan utöka sina skollokaler.    
 
Skees och Mellegårdens lokalbehov, utifrån ökat elevantal, bör tas med i det pågående arbetet 
kring förskolelokaler så att samordningsvinster kan göras. Förändringar av Mellegårdens och 
Skees upptagningsområden hjälper inte till att avlasta skolornas ökade elevantal, mer än 
marginellt.  
 
Ö-skolorna, Tjärnö, Koster och Rossö kommer utifrån befintlig befolkningsstatistik att ha 
samma eller ett minskat elevantal. Bostadsbyggandet och generationsväxlingen i dessa 
upptagningsområden kan leda till att fler barnfamiljer flyttar in och detta bör därför tas med i den 
fortsatta planeringen.  
 
Sammantaget visar utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid och 
dess lokalbehov. Enligt elevstatistiken behöver förändringar göras inför läsåret 2016/2015. 
Därför måste politiska beslut fattas under hösten 2014 utifrån utredningens resultat och därefter 
behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan med Strömtadslokaler. 
  

                                                 
1 En två-parallellig skola har två klasser i varje årskurs. 
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1.1.1.1. InledningInledningInledningInledning    
 

UppdragUppdragUppdragUppdragetetetet    

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2012 att uppdra åt förvaltnings-
chefen att genomföra en översyn av kommunens upptagningsområden.2 Bakgrunden till beslutet 
var framför allt de senaste årens befolkningsutveckling som ställer krav god framförhållning 
gällande strategisk lokalplanering. 
 
Översynens skulle presenteras våren 2013, men under maj 2013 begärde förvaltningschefen att få 
ytterligare tid för uppdraget av nämnden.  
 
Uppdraget att genomföra översynen lämnades till utredare Nicklas Faritzon på Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Under våren 2014 har också controller Kent Hansson varit delaktig i 
utredningsarbetet.  
 

Syftet Syftet Syftet Syftet     

Översynen har utgått från frågeställningen: 
 

- Kan kommunens upptagningsområden förändras så att skolorna kan bereda plats för ett 
ökande antal elever i grundskolan utifrån ett optimalt lokalutnyttjande? 

 
 

UUUUtgångspunktertgångspunktertgångspunktertgångspunkter    

Utgångspunkterna i översynen har varit: 
 

- Så liten förändring som möjligt i skoltrafiken, utifrån god ekonomisk hushållning 
- Att nuvarande skolstruktur med åtta F-6 skolor och en högstadieskola ska vara intakt 
- Att koncentrera eventuella till- och ombyggnader till så få skolor som möjligt, utifrån god 

ekonomisk hushållning 
 

MetodMetodMetodMetod    

Demografi 
För att kunna besvara översynens frågeställning har grundskolornas befintliga elevantal och 
SCB:s befolkningsprognos från 2012 använts. Befintligt elevantal har dels hämtats från för-
valtningens elevregister Extens och det kommunala invånarregistret (KIR). Genom att använda 
statistiken för antalet folkbokförda barn i åldrarna 0-5 år och antalet inskrivna barn i grundskolan, 
har förvaltningen kunnat göra en framskrivning för respektive grundskolas elevutveckling till 
läsåret 2019/2020. Den faktiska elevutvecklingen presenteras i kapitlet Skolstruktur i form av 
diagram för respektive skola.  
 
Som underlag för den prognosticerade elevutvecklingen till följd av in- och utflyttning har SCB:s 
befolkningsprognos använts. Den beställdes av kommunen hösten 2012 och gäller perioden 
2012-2032. I och med de senaste årens stora befolkningsutveckling i kommunen stämmer 

                                                 
2 BUN-protokoll; 2012-09-20 § 65 
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prognosen inte längre. Prognosen har därför justerats upp utifrån de senaste fyra årens genom-
snittliga flyttningsnetto.3 Även om den framtida befolkningsutvecklingen kanske inte når samma 
nivå som de senaste fyra åren ger prognosen en bättre bild av den framtida befolknings-
utvecklingen än SCB:s.  
 
Upptagningsområden 
När det gäller att ta fram olika alternativ för skolornas upptagningsområden har GIS4 använts. 
Genom att göra sökningar över hur eleverna bor i upptagningsområdena har beräkningar kunnat 
göras på hur eventuella förändringar påverkar elevantalet på respektive skola. Dessa beräkningar 
finns i sin helhet i bifogad bilaga.  
 
Bostadsbyggande 
En annan viktig faktor för upptagningsområdena, utöver det faktiska och prognostiserade 
elevantalet, är byggnationen av bostäder. Bostadsbyggandet är en indikator på var i kommunen 
behovet av förskola och skola finns och kommer att finnas. I samarbete med tjänstemän från 
Miljö- och byggförvaltningen 5, kommunledningskontoret 6 och Strömtadslokaler 7 har 
kommunens pågående och framtida bostadsbyggande analyserats utifrån antagna, pågående och 
planerade detaljplaner.  
 
Vidare påverkar ett bostadsområdes ålderssammansättning elevantalet i en skola. Med hjälp av 
GIS har ålderssammansättningen i kommunens nya och äldre villa/radhus-, och lägenhets-
områden analyserats. Utifrån resultatet har sedan de planerade bostadsområdenas ålders-
sammansättning kunnat prognostiseras.  
 
Skolstruktur, delningstal och ventilation 
Tillsammans med grundskolans rektorer har respektive skolas verksamhet, lokaler och framtida 
behov analyserats. För att kunna uppskatta respektive skolas maximala elevvolym har begreppet 
delningstal och ventilationskapacitet använts.  
 
Delningstal definieras som det antal elever då en klass behöver delas för att fysiskt få plats i ett 
klassrum. Ventilationskapacitet definieras som det högsta antal personer som kan vistas i ett 
klassrum med bibehållen acceptabel inomhusklimat. Det finns idag inga nationella riktlinjer för 
delningstal, så som det fanns när skolan var statligt detaljreglerad, utan det får avgöras utifrån 
skollokalernas storlek och beskaffenhet.8 Däremot finns det riktlinjer från Arbetsmiljöverket för 
ventilationens dimensionering.9  
 
Utifrån ventilationskapaciteten och storleken på klassrummen varierar delningstalen för centrum-
skolorna mellan 28 och 30 elever. Strömstiernaskolan, som tidigare haft ventilationskapacitet i 

                                                 
3 Flyttningsnetto är skillnaden mellan inflyttning - utflyttning 
4 GIS är ett kommunövergripande verksamhetsstöd i form av kartor som utgår från fastighets- och folkbokförings-
registret 
5 Elin Solvang; Plan- och byggchef Miljö- och byggförvaltningen 
6 Björn Richardsson; översiktplanerare 
7 Göran Wallo, Kenth Hansson, Johnny Karlsson och Tomas Carlsson 
8 Delningstalen var centralt fastställda i förordning och reglerade resurserna som baserades på givna gruppstorlekar. 
För lågstadiet var delningstalet 25 elever och för mellan- och högstadiet 30 elever. Om elevantalet översteg 
delningstalet erhölls resurser för en helklass till.  
9 (AFS 2013:3) Enligt Arbetsmiljöverket ska en lokal ha ett uteluftsflöde som uppgår till minst 7 liter per sekund och 
person som normalt vistas i respektive utrymme med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund. 
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sina klassrum på 20 personer, kommer under sommaren att få ny ventilation. Denna är 
dimensionerad för 30 personer per klassrum.  
 

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    

Under åren har både skolskjutsorganisationen och det framtida lokalbehovet utretts. 1995 och 
2013 genomfördes extern översyn av skolskjutsorganisationen. Översynen 2013 inkluderade 
också upptagningsområdena.10 
 
Under hösten 2001 genomförde kommunen en lokalrevision. Bakgrunden till revisionen var ett 
kraftigt ökat elevantal i grundskolan och att förvaltningen ville ta fram en effektiv och rättvis plan 
för hur lokalbeståndet skulle utnyttjas och utvecklas.11 2008 genomfördes ytterligare en externa 
lokalrevision gällande kommunens skollokaler, men då på initiativ av fastighetsförvaltaren 
Strömstadslokaler.12  
 
Våren 2009 genomfördes en förstudie gällande en eventuell om- och tillbyggnad av Mellegårdens 
skola.13 Utöver detta har det också genomförts mindre interna utredningar gällande Skee skola, 
Rossö skola och Bojarskolan.  
 
Utredningarna kommer, där det finns anledning att referera till deras slutsatser, att behandlas mer 
utförligt i de följande kapitlen.  
 

Uppdragets genomförandeUppdragets genomförandeUppdragets genomförandeUppdragets genomförande    

Underlaget till kapitlet Byggnation – Bostäder har tagits fram i samarbete med översiktplanerare 
Björn Richardsson och bygg- och planchef Elin Solvang, samt Göran Wallo och Thomas 
Karlsson från Strömstadslokaler.14 Underlaget till kapitlet Skolstruktur har tagits fram i samarbete 
med rektor Eva Hoffström, rektor Reimer Johansson, rektor Lisbeth Lunneryd, Rektor Sissel 
Röd, rektor Lina Magnusson och rektor Heléne de Leeuw.  
 

DispositionDispositionDispositionDisposition    

I andra kapitlet behandlas kommunens upptagningsområden. I kapitlet beskrivs kortfattat 
upptagningsområdenas utformning och funktion, samt tidigare förändringar.  
 
I tredje kapitlet behandlas skolskjutstrafiken. I kapitlet beskrivs skolskjutsorganisationen och 
gällande lagstiftning och begreppet säkra skolvägar. 
 
I fjärde kapitlet behandlas demografin. I kapitlet beskrivs de senaste årens befolkningsutveckling 
utifrån antal och åldersfördelning. Vidare beskrivs den prognostiserade befolkningsutvecklingen 
för perioderna 2014-2020 och 2021-2032. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 
 
I femte kapitlet behandlas bostadsbyggandet. I kapitlet beskrivs pågående, planerat och framtida 
bostadsbyggande i kommunen och på vilket sätt detta påverkar skolornas elevantal. I kapitlet 

                                                 
10 Förstudie skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun (2013) 
11 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001 
12 Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun 
13 Mellegårdens skola i Strömstads kommun – Förstudie maj 2009 
14 Strömstadslokaler är kommunens fastighetsbolag och ansvarar för underhåll och drift av de kommunala lokalerna 
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analyseras även ålderssammansättningen i befintliga bostadsområden och hur sammansättningen 
antas se ut i de nya. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  
 
I sjätte kapitlet behandlas kommunens skolstruktur. I kapitlet beskrivs respektive grundskolas 
faktiska elevutveckling utifrån befintlig befolkningsstatistik, lokalbehov och prognostiserad 
elevökning. I kapitlet finns också en redogörelse för slutsatserna som 2001 års och 2008 års 
lokalrevision kom fram till och en diskussion kring årskurs 6.  
 
Sista kapitlet är en sammanfattande diskussion där förvaltningens slutsatser redovisas.  
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2.2.2.2. UpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområdenUpptagningsområden    
 

Nuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområdenNuvarande upptagningsområden    

I centrala Strömstad finns tre upptagningsområden: Bojarskolan, Valemyrsskolan och Odels-
bergsskolan. Gränsen mellan de norra och södra områdena utgörs av Strömsvattnet. I väster 
finns upptagningsområdet Koster och i sydväst Tjärnö och Rossö. I kommunens östra del åter-
finns Mellegårdens och Skees upptagningsområden. I och med att Strömstad endast har en 
högstadieskola, Strömstiernaskolan, har den också hela kommunen som sitt upptagningsområde. 
 
Kommunens åtta nuvarande upptagningsområden har funnits sedan slutet av 1970-talet, med 
några smärre justeringar. Bakgrunden till upptagningsområdena är den kyrkliga sockenindelning, 
som på sin tid reglerade de gamla små- och folkskolornas elevunderlag.  
 
 
2.1 2.1 2.1 2.1 Karta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområdeKarta över kommunens upptagningsområde    
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UUUUpptagningsområdenpptagningsområdenpptagningsområdenpptagningsområdenas funktionas funktionas funktionas funktion    

Syftet med upptagningsupprådena är att kommunen ska kunna planera och följa upp sin skol-
verksamhet på ett förutsebart och effektivt sätt. Utgångspunkten är att man tillhör den skolan 
som finns i det upptagningsområde man bor i. Det innebär att upptagningsområdenas gräns-
dragningar styr antalet elever i respektive skola. Antalet bostäder, samt in- och utflyttning inom 
ett upptagningsområde påverkar skolans elevutveckling över tid.  
 
Det är inte bara skoltillhörighet som styrs av upptagningsområdena, utan även kommunens skol-
skjutsorganisation. Om man går i den skola som finns i upptagningsområdet och uppfyller 
avståndsreglerna har man rätt till skolskjuts.  
 

Genomförda fGenomförda fGenomförda fGenomförda förändringarörändringarörändringarörändringar    av av av av upptagningsområdenaupptagningsområdenaupptagningsområdenaupptagningsområdena    

I takt med att kommunens skolstruktur har förändrats har också upptagningsområdena 
förändrats. I början av 2000-talet förändrades Skee skolas upptagningsområde, så att Björke kom 
att tillhöra Rossö skola.15 Bakgrunden var en skrivelse från föräldrarna och personal som föreslog 
förändringen utifrån att skolan behövde öka elevunderlaget.16  
 
I samband med att Nordby skola lades ner höstterminen 2005 kom dessa elever att tillhöra 
Mellegårdens upptagningsområde. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag var till en början 
att området skulle tillhöra Skees upptagningsområde17, med efter starka föräldraprotester kom det 
att tillhöra Mellegården. 
 

När Tångenområdet i centrala Strömstad började bebyggas 2004 kom det av trafiksäkerhetsskäl 
att tillhöra Odelsbergsskolans upptagningsområde, trots att gränsen mellan de norra och södra 
områdena går mitt i Strömsvattnet.18 
 

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    gällande upptagningsområdengällande upptagningsområdengällande upptagningsområdengällande upptagningsområden    

Lokalrevision 2001, som också hade till uppgift att se över upptagningsområdena konstaterade i 
sin rapport att dessa kunde vara intakta, förutom smärre justeringar mellan Valemyrskolan och 
Bojarskolan.19 Förändringen skulle tillföra Valemyrskolan fler elever och härigenom frigöra lokal-
utrymme på Bojarskolan.20  
 
Under vintern 2013 anlitade Barn- och utbildningsförvaltningen företaget Optiplan för en över-
syn av kommunens skolskjutsorganisation. Översynen hade till syfte att kartlägga eventuella 
effektiviseringsmöjligheter, men hade också till syfte att se över upptagningsområdena utifrån ett 
ökat elevantal. I rapporten, som presenterades i april 2013, och som byggde på förvaltningens 
faktiska elevstatistik21, konstaterades att Odelsbergsskolans, Mellegårdens och Skees upptagnings-
område behövdes förändras för att kunna ta emot ett växande elevantal.22 Enligt Optiplan 
behövde förändringen vara genomförd senast hösten 2017.23  

                                                 
15 BUN-protokoll 2001-02-21 § 14 
16 BUN/2001-0018 
17 BUN/2003-0113 
18 Beslutet gällande Tången var ett tjänstemannabeslut och inte ett nämndbeslut 
19 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 2 
20 Ibid.; sid 30 
21 Statistiken baserades på faktiskt elevantal och tog inte hänsyn till in- och utflyttning 
22 Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun; sid 39 
23 Ibid.; sid 42 
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3.3.3.3. SSSSkolskjutkolskjutkolskjutkolskjutstrafikenstrafikenstrafikenstrafiken    
 

Organisation och omfattnOrganisation och omfattnOrganisation och omfattnOrganisation och omfattninginginging    

Kommunens skolskjutsorganisation innefattar både skoltrafiklinjer (900-linjer) och kollektiv-
trafiklinjer (800-linjer). Skoltrafiklinjerna finansieras helt och hållet av kommunen, medan 
kollektivtrafiklinjerna har en annan finansieringsform24 och krav på färdbevis. 
 
Samtliga F-6 skolor, förutom Koster skola, och Strömstiernaskolans högstadium har skolskjuts-
elever.25 Skolskjutstrafiken är organiserad utifrån att så få fordon som möjlighet ska behöva 
användas. Trafiken startar strax efter klockan 07:00 och går via kommunens ytterskolor in mot 
centrum för att anlända till Strömstiernaskolan och Strömstad Gymnasium vid halv niotiden. 
Hemturerna går i två omgångar från respektive ytterskola26 (12:30 och 14:30). En sista hemtur går 
dagligen från Strömstiernaskolan och gymnasiet strax före 16:00.  
 
I och med att skolskjutsarna hämtar upp och släpper av elever vid ytterskolorna på sin väg in mot 
Strömstiernaskolan och gymnasiet styr organisationen skolornas start- och sluttider.  
 
Tabell 3.Tabell 3.Tabell 3.Tabell 3.1 1 1 1 ––––    SSSStart och sluttider ltart och sluttider ltart och sluttider ltart och sluttider läsåret 2013/2014äsåret 2013/2014äsåret 2013/2014äsåret 2013/2014    för skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutseleverför skolor med skolskjutselever    
 

SkolaSkolaSkolaSkola    StarttidStarttidStarttidStarttid    Sluttid åk 1Sluttid åk 1Sluttid åk 1Sluttid åk 1----3333    Sluttid åk 4Sluttid åk 4Sluttid åk 4Sluttid åk 4----6666    Sluttid åk Sluttid åk Sluttid åk Sluttid åk 7777----9999    

Bojarskolan 08:00 12:40 13:50/14:45  

Odelsbergsskolan 08:20 13:10 14:10/15:30  

Mellegårdens skola 08:05 13:40 14:20  

Skee skola 08:10 12:15 14:30  

Rossö skola 08:15 12:15 14:45  

Tjärnö skola 07:45 11:00 14:15  

Strömstiernaskolan 08:45   13:40 två dagar 
15:40 

 

Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts Lagstiftning och regler gällande skolskjuts     

Skollag 
Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts 
från en uppsamlingsplats i anslutning till elevens bostad till den skola där utbildningen bedrivs 
och tillbaka. Vid beslut om skolskjuts ska kommunen ta hänsyn till:  
 

- färdvägens längd 
- trafikförhållandena 
- funktionshinder hos en elev  
- eller någon annan särskild omständighet 

 

                                                 
24 Kollektivtrafiklinjerna finansieras via skatter och avgifter.   
25 Under läsåret 2013/2014 har Valemyrskolan haft elever från Koster i årskurs 4-6, vilka har skolskjuts. Utöver dessa 

har skolan inga skolskjutselever 
26 Rossö, Tjärnö, Mellegården och Skee 
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Skollagen säger inget om vilka avstånd, mellan bostad och skola, som berättigar till skolskjuts, 
utan det är upp kommunen att besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.  
 
Från och med den 1 juli 2011 är skolskjuts en rättighet och kommunens beslut kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär. Enligt förarbetena till skollagen ska möjligheten att överklaga öka 
rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare.27 Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts endast 
överklagas genom laglighetsprövning.28 Rätten till skolskjuts upphör om eleven väljer att gå i en 
annan skola än den som finns inom upptagningsområdet. När rätten till skolskjuts upphör får 
vårdnads-havarna själva anordna skolskjuts.  
 

Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för kommunens skolskjutsorganisa-
tionen och antas av Barn- och utbildningsnämnden. Reglementet innehåller riktlinjer och nivåer 
för skolskjutsen så som exempelvis avståndsregler.  
 

TrafikförhållandeTrafikförhållandeTrafikförhållandeTrafikförhållanden och vägarnas beskan och vägarnas beskan och vägarnas beskan och vägarnas beskaffenhetffenhetffenhetffenhet    

Kommunen ska, som tidigare nämnts, vid beslut om skolskjuts ta hänsyn till trafikförhållandena i 
förhållande till säkra skolvägar. Skollagen definierar inte vad som menas med säkra skolvägar, 
men utifrån vedertagen praxis och rättsfall handlar det om siktförhållanden, vägens bredd, andel 
tung trafik, fordonens hastighet, trafikintensitet, belysning, säkra av- och påstigningsplatser.29 
 
Vägarnas beskaffenhet kan i vissa fall vara ett problem framför allt vintertid. I och med att det 
finns elever boende utmed dessa vägsträckor måste vägarnas trafikeras. Det innebär att man inte 
kan undvika vägar med sämre beskaffenhet genom att förändra upptagningsområdena. 
 

Tidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningarTidigare utredningar    

Under mitten av 1990-talet genomfördes en extern översyn av skolskjutsverksamheten av trafik-
konsult Roger Tviksta. Resultatet och slutsatserna av översynen var att kommunen hade en 
optimal och kostnadseffektiv skolskjutsorganisation. 
 
Under vintern 2013 anlitade Barn- och utbildningsförvaltningen företaget Optiplan för en 
översyn av kommunens skolskjutsorganisation utifrån att Västtrafik skulle göra en ny 
upphandling av skolskjutsar. Översynen hade till syfte att kartlägga om det fanns eventuella 
effektiviseringsmöjligheter inom skolskjutsorganisationen i samband med upphandlingen.  
 
Företaget presenterade sin rapport i april 2013 och konstaterade där att kommunens skolskjuts-
organisation var kostnadseffektiv och optimerad utifrån aktuellt skolskjutsbehov och kom-
munens geografiska beskaffenhet. Däremot konstaterade Optiplan att Barn- och utbildnings-
förvaltningen saknade en helhetsbild över skolskjutsverksamheten, bland annat gällande upp-
handling, avtal och planering. Optiplan rekommenderade därför förvaltningen att ta kontroll över 
dessa områden.30 

                                                 
27 Proposition 2009/10:165; sid 381 
28 Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom 

att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter här beslutet fattades. 
Domstolen prövar inte innehållet i beslutet.  

29 Skolskjutshandbok – SKLKommentus; sid 18-19 
30 Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun; sid 9 
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4.4.4.4. DemografiDemografiDemografiDemografi    
 

BefolkningsutveBefolkningsutveBefolkningsutveBefolkningsutvecklingcklingcklingckling    

Strömstads kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. 
 

På Kommunfullmäktiges omvärldsanalys, den 24 april 2014 förklarade kommunens översikts-
planerare Björn Richardsson att befolkningsutvecklingen till övervägande del beror på inflyttning. 
Hans analys och förklaring till befolkningsutveckling var kommunens geografiska läge, närheten 
till Norge med pendlingsavstånd, och en gynnsam arbetsmarknad utifrån gränshandeln.  
 

Enligt Björn Richardsson är befolkningsökningen större än vad som kan förklaras utifrån kom-
munens bostadsbyggande. Under de senaste åren har kommunen inte uppnått målet i den 
strategiska i boendeplanen om en årlig byggnation på 100-150 bostäder.31 Mot bakgrund av detta 
drog Björn Richardsson slutsatsen att det också är många fritidsboende som de senaste åren om-
vandlats till åretruntbostäder.   
 

Björn Richardsson menade också att det är rimligt att anta att befolkningsutvecklingen fortsätter 
de närmsta åren; bostadsbyggandet tar fart och enligt Handelns Konjunkturinstitut förväntas 
gränshandeln fortsätta att öka, om än i mindre takt. Strömstad har dessutom, i sin strategiska 
plan, utvecklingsmål som ska leda till 13 000 invånare 2015.32  
 

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.1 1 1 1 ----    Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006Befolkningsutveckling (2006----2013)2013)2013)2013)    
 

 
 
Källa: SCB (2014-05-23) 
 

Tabell 4.1 - Befolkningsutveckling och flyttningsnetto Strömstads kommun 2006-2013 
         

ÅrÅrÅrÅr    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Totalt antal 11 569 11 558 11 607 11 690 11 808 12 010 12 295 12 480 

Netto totalt  98 31 72 98 107 200 260 187 

Netto 0-15 år 11 -2 13 9 32 53 42 46 

 
Källa: SCB 

                                                 
31 Strategisk boendeplan för Strömstads kommun; sid. 9 
32 Strategisk plan – Strömstads kommun; sid 2 

11 569

12 480

11 000

11 200

11 400

11 600

11 800

12 000

12 200

12 400

12 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Befolkningsutveckling 
Strömstads kommun2006-2013



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [17]  
 

 

InflyttningInflyttningInflyttningInflyttning    

Under perioden 2010-2013 har kommunen ökat med totalt 754 personer, varav drygt en fjärde-
del, 173 personer är i åldrarna 0-15 år. Detta är en markant ökning från föregående fyra-årsperiod 
då motsvarande siffra är 299 respektive 31. I diagram 4.2 redovisas flyttningsnettot 33 totalt samt 
för varje åldersgrupp under perioden 2006-2013. Diagrammet visar tydligt att flyttningsnettot 
ökat de senaste fyra åren, framför allt gällande förskolebarn och barn i grundskolans årskurs 1-6.  
 
Flyttningsnettot i åldersgruppen visar också att antalet inflyttade barnfamiljer ökat. Det är framför 
allt inflyttningen, men också ett ökat födelsetal, som är orsaken till att det uppstått ett stort behov 
av förskoleplatser. Mot bakgrund av detta har kommunen de senaste tre åren öppna 12 nya för-
skoleavdelningar. Inför hösten 2014 öppnas ytterligare 6 nya avdelningar då Mällby förskola tas i 
bruk.  
 
Inflyttningen har också påverkat elevantalet och behovet av resurser inom grundskolan. Det är 
framför allt centrumskolornas34 elevantal i årskurserna 1 och 4 som ökat. Skolorna har nu pro-
blem med att få plats med fler elever, utan att behöva göra klassdelningar.  
 
I takt med att elevantalet ökat har också behovet av resurser till särskilt stöd blivit större. 
    
    
    
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.2 2 2 2 ----    Flyttningsnetto Flyttningsnetto Flyttningsnetto Flyttningsnetto Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun 0000----15 år (200615 år (200615 år (200615 år (2006----2013)2013)2013)2013)    
 

 
 
Källa: SCB (2014-05-23) 
 
        

                                                 
33 Flyttningsnettot är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade 
34 Odelsbergsskolan, Valemyrskolan och Bojarskolan 
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InvandringInvandringInvandringInvandring    

De senaste årens befolkningsökning har också inneburit att antalet barn och elever med annat 
modersmål än svenska ökat i kommunen. Det genomsnittliga invandringsnettot under perioden 
2006-2009 är 6 personer jämfört med perioden 2010-2013 då motsvarande siffra var 25 personer. 
(se diagram 4.3) 
 
Ett ökat antal invandrade barn och ungdomar med annat modersmål än svenska påverkar både 
förskolans och skolans verksamheter. I förskolan har behovet av tolkar och modersmålsstöd ökat 
under den senaste fyra-årsperioden. I grundskolan har behovet av förberedelseundervisning, 
undervisning i Svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmål35 och modersmåls-
undervisning ökat de senaste fyra åren.  
 
    
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.3333    ––––    Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun Invandringsnettot Strömstads kommun 0000----15 år (200615 år (200615 år (200615 år (2006----2013)2013)2013)2013)    

 

 
  
Källa: SCB (2014-05-23) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Eleverna med annat modersmål än svenska har enligt skollagen rätt studiehandledning på sitt modersmål. Stödet 
ska ges i de ämnen eleven behöver.   
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FödelsetalFödelsetalFödelsetalFödelsetal    

Under de senaste fyra åren har även födelsetalen ökat i Strömstads kommun. Det genomsnittliga 
födelsetalet har under perioden legat på 144 barn.36 Så som tidigare nämnts har detta påverkat be-
hovet av förskoleplatser, men födelsetalen kommer också att påverka elevantalet i grundskolan 
om några år.  

Stora barnkullar har förekommit tidigare i kommunen. Under slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet var fördelstalen i Sverige höga, utifrån att den stora barnkullen ”60-talisterna” fick 
barn. Då var det genomsnittliga födelsetalet 158 barn. ”Babyboomens” barnkullar befann sig i 
förskolan under åren 1989-1994, i grundskolans årkurs 1-6 under åren 1995-2005 och i årkurs-
erna 7-9 mellan åren 2001 och 2008. Hur dessa stora elevkullar bereddes plats i skolan behandlas 
i avsnittet Skolstruktur. 
 

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.4.4.4.4444    ----    Antal föddaAntal föddaAntal föddaAntal födda    Strömstads kommun underStrömstads kommun underStrömstads kommun underStrömstads kommun under    perioden 20perioden 20perioden 20perioden 2006060606----2013 2013 2013 2013     
 

 
 

Källa: SCB (2014-05-23) 
 

DiagramDiagramDiagramDiagram    4.54.54.54.5    ----    Antal föddaAntal föddaAntal föddaAntal födda    i Strömstadi Strömstadi Strömstadi Strömstad    kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986kommun under perioden 1986----1995199519951995    
 

 
 

Källa: SCB (2014-05-23) 
                                                 
36 SCB:s födelsestatistik utgår från mammans folkbokföringsadress. När barnet föds registreras det i statistiken 
utifrån mammans folkbokföringsadress. Det innebär att det kan skilja mellan MVC:s och SCB:s siffror gällande 
födelsetal i och med att mamman kan vara inskriven på MVC utan att vara folkbokförd i kommunen. 
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SCB:s BefolkningsprognosSCB:s BefolkningsprognosSCB:s BefolkningsprognosSCB:s Befolkningsprognos    

Hösten 2011 beställde Strömstads kommun en befolkningsprognos av Statistiska Centralbyrån 
(SCB). Prognosen omfattar perioden 2012-2032 och är uppdelad i åldersgrupper och bygger på 
estimerat födelsenetto och flyttningsnetto.  
 
När SCB:s prognoskurva för åren 2014-2019, gällande grundskolans åldersgrupper, jämförs med 
det faktiska elevantalets utvecklingskurva ligger dessa två i nivå med varandra (se diagram 4.6). 
Det innebär att SCB:s prognos är underestimerad, då den faktiska utvecklingskurvan inte inne-
håller den framtida inflyttningen. Hade SCB:s prognos stämt skulle den ha varit högre än den 
faktiska utvecklingskurvan. Däremot stämmer SCB:s födelseestimering på 143 barn per år. Under 
de senaste fyra åren har, som tidigare redovisats, det genomsnittliga födelsetalet i kommunen 
legat på 144 barn. 
 
För att kunna använda prognosen för att uppskatta skolornas elevutveckling behöver den alltså 
justeras upp, med hänsyn till framtida inflyttning. I den justerade prognosen har vi utgått från de 
senaste fyra årens genomsnittliga flyttningsnetto för åldrarna 0-15 år. Antagandet är att flyttnings-
nettot under perioden 2014-2019 ligger på samma genomsnittliga nivå som under perioden 2010-
2013.  
 
I och med att födelsetalet påverkas av antalet invånare är det också rimligt att anta att födelsetalet 
ökar i takt med befolkningsutvecklingen. I och med att SCB:s prognos bygger på ett för litet 
flyttningsnetto så blir det förväntade födelsetalet sannolikt också för lågt. Att justera prognosen 
utifrån ett ökat födelsetal kräver dock bearbetning i flera led och vi har därför valt att inte göra 
detta. Det innebär att förvaltningens justerade prognos troligtvis är i underkant.  
 

Framtida elevantal Framtida elevantal Framtida elevantal Framtida elevantal     

Kort sikt 
Förvaltningens justerade prognos visar att elevantalet i grundskolan kommer att öka med 170 
barn under perioden 2014-2020. Det totala antalet elever kommer därför år 2020 att minst uppgå 
till 1 460.  
 
DDDDiagram 4.6 iagram 4.6 iagram 4.6 iagram 4.6 ––––    ElevprognosElevprognosElevprognosElevprognos    Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun 6666----15 år (201415 år (201415 år (201415 år (2014----2019)2019)2019)2019)    

 

  
 
Källa: SCB (2014-05-23) 
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Lång sikt 
Den justerade prognosen för perioden 2020-2032 visar att elevantalet ökar fram till år 2025 för 
att därefter plana ut. Prognosen, som troligtvis är i underkant, visar att elevantalet under den 
närmsta 10-årsperioden ökar med cirka 270 elever.  
 
DiagramDiagramDiagramDiagram    4.7 4.7 4.7 4.7 ----    ElevprognosElevprognosElevprognosElevprognos    Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun Strömstads kommun åldrarna 6åldrarna 6åldrarna 6åldrarna 6----15 år 15 år 15 år 15 år (2020(2020(2020(2020----2032)2032)2032)2032)    

 

 
 
Källa: SCB och förvaltningens justerade prognos 

    

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

De senaste årens positiva befolkningsutveckling i Strömstads kommun har, som vi sett ökat 
andelen barn i åldrarna 0-15 år. Detta har lett till ett utökat behov av förskoleplatser och av 
resurser till undervisning för nyanlända elever och särskilt stöd. Ökningen har också påverkat 
centrumskolorna som idag har svårigheter, att i vissa årskurser, ta emot fler elever, utan att 
behöva dela klasser.  
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Seläter/Källviksdalen 

Mällbydalen 
Mellbyhöjden 

Lilla Åseröd 

5.5.5.5. Byggnation Byggnation Byggnation Byggnation ––––    BostäderBostäderBostäderBostäder    
 
För att kunna planera lokalbehovet för kommunens skolor räcker det inte med att ha kunskap 
om den framtida befolkningsutvecklingen; vi måste också veta var bostadsbyggandet kommer att 
ske. En kommuns bostadsbyggande ger nämligen en indikation på var barnfamiljer kommer att 
bosätta sig och härigenom ge viktigt underlag till den strategiska lokalplaneringen gällande skolan.  
 
Bostadsbyggandet är en indikator på en kommuns möjligheter till tillväxt. I kommunens 
Strategiska boendeplan anges att kommunen skall verka för ”att genom en långsiktigt hållbar 
planering med fokus på tillgänglighet i olika boendeformer utveckla och bevara Strömstads 
kommuns attraktiva boendemiljöer” med ett mål på att årligen bygga 150 bostäder.37  
 
 
Karta 5.1 Karta 5.1 Karta 5.1 Karta 5.1 ––––    UtvecklingsUtvecklingsUtvecklingsUtvecklings----    och bostadsområdenoch bostadsområdenoch bostadsområdenoch bostadsområden    StrömstadStrömstadStrömstadStrömstad    

 
 
  

    

     

                                                 
37 Strategisk boendeplan för Strömstads kommun; sid 9 
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Pågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggandePågående bostadsbyggande        

Norr om Strömstad i Mällbydalen pågår byggnation av bostäder. Detaljplanen omfattar totalt 
cirka 200 bostäder. Idag finns där 35 villatomter, vilka till största delen är bebyggda, och under 
hösten 2014 påbörjar Strömstadsbyggen byggnation av 40 lägenheter. Ytterligare 120 bostäder i 
form av villor och parhus förväntas vara klara inom 5 år.  
 
I Skee är detaljplanen för Hjältsgård antagen och omfattar ett 25-tal villatomter. Området för-
väntas vara fullt utbyggt inom 3-5 år. I Stare, söder om centrala Strömstad, finns 12 villatomter 
klara för byggnation och på Tjärnö finns en antagen detaljplan för områden Nyckleby som om-
fattar ett 20-tal villatomter.  
 
Karta 5.2Karta 5.2Karta 5.2Karta 5.2    ––––    Centrala StrömstadCentrala StrömstadCentrala StrömstadCentrala Strömstad    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Framtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggandeFramtida bostadsbyggande    

I centrala Strömstad pågår detaljplanearbetet gällande området Canning. Där planeras mellan 180 
till 350 lägenheter och kan börja bebyggas inom 3 år. Fullt utbyggt förväntas Canning vara om 10 
år. 
 
På Rådhusberget, som byggdes under slutet av 1960-talet, har Strömstadsbyggen planer på att 
bygga ytterligare ett 100-tal lägenheter. Ett annat mindre område i centrala Strömstad är Sadel-
makaren där ett 40-tal lägenheter planeras. Detaljplanarbetet har dock inte påbörjats, varken för 
Rådhusberget eller Sadelmakaren, vilket gör att det dröjer minst 4-5 år innan byggnation kan på-
börjas.  
 
I Seläter/Källviksdalen nordväst om centrala Strömstad detaljplaneras ett område som omfattar 
ett 25-tal villatomter. Området förväntas vara fullt utbyggt inom 5 år.  

Canning 

Rådhusberget 

Valemyrskolan 
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Ett annat större utvecklingsområde är Mällbyhöjden i centrala Strömstad. Där finns det möjlighet 
att bygga upp mot 600 bostäder i form av lägenheter och villor. I och med att detaljplanearbetet 
inte är påbörjat kommer byggnationen inte att kunna starta förrän om tidigast om 5-8 år. Det 
innebär att området kan vara fullt utbyggt om cirka 15 år.  
 

När det gäller området Lilla Åseröd, söder om Stare pågår detaljplanearbete som omfattar cirka 
100 bostäder i form av villor och lägenheter. I och med att detaljplanen troligtvis blir överklagad 
när den antas och att man under våren hittat sandödlor i området är det i dagsläget osäkert när 
och hur omfattande bostadsbyggandet kommer att bli. 
 

Den nya fördjupade översiktsplanen (FÖP) för södra skärgården, som antogs hösten 2013 
medger cirka 130-150 nya bostäder. Översiktsplanen har resulterat i ett nytt planprogram för 
norra Rossö. Detta väntas medge minst 30 bostäder genom en eller flera detaljplaner under den 
närmsta 5-årsperiod.38 
 

Bostadsområdenas Bostadsområdenas Bostadsområdenas Bostadsområdenas åldersfördelningåldersfördelningåldersfördelningåldersfördelning    

För att kunna göra en prognos över var barnfamiljer kan tänkas bosätta sig i Strömstads kommun 
är det viktigt att analysera åldersfördelningen i befintliga bostadsområden.  
 

En analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via kommunens GIS-
system, visar att barnfamiljerna är i majoritet inom de nybyggda villaområdena. I områden med 
nyproducerade lägenheter är däremot andelen över 65 år hög. I de nya villaområdena Ånneröd, 
Stare och Tången är andelen barn i åldrarna 0-14 är så hög som 35 % och andelen över 65 år inte 
mer än cirka 5 %.  
 

Det är därför högst rimligt att anta att de planerade villaområdena i kommunen kommer att ha en 
större andel barnfamiljer än äldre. Utifrån analysen är det också rimligt att anta att de nya lägen-
heterna på Canning och Rådhusberget kommer att få en större andel äldre 
 
Diagram 5.1 – Adel yngre och äldre i nybyggda villa- och lägenhetsområde 

 

 
 

Källa: GIS (2014-05-23) 

                                                 
38 Fördjupad översiktsplan – Södra kustområdet, sid 44 ff.  
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Generationsväxling Generationsväxling Generationsväxling Generationsväxling     

I kommunens äldre villaområden ser åldersfördelningen annorlunda ut. En analys av ålders-
fördelningen för villaområdena i centrala Strömstad (Röd, Solbo/Idrottsgatorna, Mariedal) och 
Skee visar att andelen över 65 år i genomsnitt är 22 %. Det är en stor skillnad jämfört med 
andelen äldre i de nybyggda villaområdena där genomsnittet är 5 %.  
 
Eftersom det planeras att byggas många nya lägenheter i centrala Strömstad under den närmsta 
femårsperioden är det högst sannolikt att en generationsväxling kommer att ske. Det innebär 
också att andelen barnfamiljer kommer att öka i kommunens gamla villaområden, vilket i sin tur 
påverka elevantalet i berörda upptagningsområde.  
 
Diagram 5.2 – Adel yngre och äldre i gamla villaområde 

 

 
 
Källa: GIS (2014-05-23) 
 
Diagram 5.3 – Adel yngre och äldre på Rossö, Mellegården och Tjärnö 
 

 
 

Källa: GIS (2014-05-23) 
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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning        

Bostadsbyggandet kommer att öka i Strömstads kommun inom de närmsta 5-årsperioden och 
inflyttningen av barnfamiljer kommer att ställa krav på utökade skollokaler.  
 
Byggnationen i Mällbydalen kommer inom en snar framtid att påverka elevantalet på Bojarskolan. 
Görs en jämförelse med Ånneröds och Stares nybyggda villaområden, där det i genomsnitt bor 
1,2 barn per hushåll, tillför byggnationen av 150 villatomter i Mällbydalen och i Seläter/Källviks-
dalen cirka 100 nya barn i årskurs F-6 under en femårsperiod. Det innebär också ett ökat antal 
förskolebarn på cirka 60 i området. 
 
Även om andelen barn är högre i villaområden kommer de nya lägenheterna på Canning och 
Rådhusberget att öka elevantalet på Valemyrskolan. I och med att byggnationen ligger några år 
fram i tiden dröjer det dock innan det påverkar elevantalet.  
 
De framtida bostadsbyggandet på Mällbyhöjden, som dock ligger 10 år fram i tiden, kommer att 
påverka Bojarskolans elevantal. Sker en byggnation av Lilla Åseröd, söder om Stare kommer detta 
att påverka Odelsbergsskolans elevantal.  
 
När det gäller generationsväxlingen i de gamla villaområdena är det svårare att uppskatta hur stor 
en ökning kommer att bli. Det är dock rimligt att anta att elevantalet på Odelsbergsskolan, som 
till största delen har barn från villaområden, kommer att öka.  
 
Analysen visar också att andelen äldre i befintligt bostadsbestånd på Rossö och Tjärnö är hög, 
vilket troligtvis kommer att leda till en generationsväxling inom några år. När det gäller Melle-
gårdens upptagningsområde visar analysen att en generationsväxling redan påbörjats.  
 
Generationsväxlingen måste också finnas med i lokalplaneringen för Skee skola, då samhället till 
stor del består av villor, även om generationsväxlingen där redan har startat.  
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6.6.6.6. SkolstrukturSkolstrukturSkolstrukturSkolstruktur    
 

Nuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolanNuvarande skolstruktur i grundskolan    

I Strömstads kommun finns en högstadieskola, Strömstiernaskolan som är placerad i centrala 
Strömstad. I centrala Strömstad finns också tre F-6 skolor; Bojarskolan, Valemyrskolan och 
Odelsbergsskolan. Utöver detta finns Koster skola med undervisning i årskurs 1 till 3. Sydväst 
om centrala Strömstad ligger Tjärnös och Rossös F-6 skolor. I ytterområdena i östra delen av 
kommunen återfinns F-6 skolorna Mellegården och Skee. 
 
Nuvarande skolstruktur har funnits sedan mitten av 1970-talet, med undantag från Bojarskolan 
som byggdes 1991 och Nordby skola som avvecklades 2005. Det finns en politisk enighet om att 
kommens skolstruktur inte ska förändras.  
 

Tidigare utredningTidigare utredningTidigare utredningTidigare utredning    

Lokalrevision 2001 
Under våren 2001 gjorde en arbetsgrupp inom Barn- och utbildningsförvaltningen en mindre 
utredning om det framtida lokalbehovet inom förskola och skola. Bakgrunden var det ökade elev-
antal i grundskolans senare årskurser, till följd av ”babyboomen”. Utredningen visade att det 
fanns behov av utökade skollokaler och man föreslog därför en byggnation av en ny 6-9 skola i 
norra delen av Strömstad.39 
 
Utifrån arbetsgruppens slutsatser gav Barn- och utbildningsnämnden i juni 2001 Strömstads-
lokaler i uppdrag att genomföra en mer omfattande lokalrevision gällande förskolan och grund-
skolan.40 Utgångspunkten för revisonen var det ökade elevantal i grundskolan och behovet av att 
ta fram en effektiv och rättvis plan för hur lokalbeståndet skulle nyttjas och utvecklas.41 Lokal-
revisionen utgick från den då gällande rektorsorganisationen med ett norra och ett södra rektors-
område och en framtida skolstruktur med F-5 skolor och 6-9 skolor.42 
 
Lokalrevisionen visade att det inte fanns behov av att bygga en helt ny 6-9 skola, så som arbets-
gruppen under våren kommit fram till. Däremot ansåg revisionen att det fanns behov av till-
byggnader i storleksordningen 1 300-1 600 m2 för att klara av det växande elevantalet.43 Olika 
förslag till framtida lösningar presenterade; bland annat en tillbyggnad av Odelsbergsskolan och 
Valemyrskolan, samt en ombyggnad av Strömstiernaskolan.44  
 
Resultatet, utifrån lokalrevisionens förslag, blev så småningom att Odelsbergsskolan revs och 
byggdes om i etapper och att Tångens förskola byggdes. Någon tillbyggnad av Valemyrskolan 
respektive ombyggnad av Strömstiernaskolan blev aldrig av.  
 
  

                                                 
39 Lokalbehov – För- och grundskolan i Strömstad 2005-; BUN/2001-0091 
40 BUN-protokoll 2001-06-20 § 60 
41 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 2 
42 Ibid.; sid 3 
43 BUN/2002-0133 - Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering 
44 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 5 
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Lokalrevision 2008 
2008 genomfördes åter igen en lokalrevision, men då på initiativ av Strömstadslokaler gällande 
kommunens skollokaler. Bakgrunden till lokalrevisionen var bland annat lokalproblem på 
Strömstiernaskolan och beslutet att utveckla musikskolan till kulturskola. Strömstadslokalers och 
Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning var att beslut om lokallösningar måste fattas 
utifrån en helhetssyn på verksamheternas utveckling och framtida lokalbehov. Syftet med 
revisionen var därför att få ett samlat grepp om det framtida lokalbehovet för grundskolans 
verksamhet, inklusive förskoleklasser, fritidsverksamhet och särskola.45 
 
Revisionen visade att det utifrån det befintliga lokalbeståndet och det beräknade lokalbehovet, 
fanns ett överskott eller besparingspotential på 8 000-11 000 m2 under perioden 2007 till 2020. 
Revisionens bedömning och förslag var därför att kommunen skulle minska sina skollokaler.46 
Förslaget om minskat lokalbestånd realiserades dock aldrig. Däremot blev revisionen utgångs-
punkt för ett fortsatt arbete där Strömstadslokaler i samarbete med Barn- och utbildnings-
förvaltningen tog fram underhållsplaner och riktlinjer gällande ansvar för skollokalerna.47  
 
Revisionens slutsatser och bedömning kan knappast längre sägas vara relevanta då kommunens 
befolkningstillväxt nu i stället skapar ett behov av utökade skollokaler. Grundskolans volym-
ökning de senaste fyra åren, på 173 elever, har kunnat tas emot i verksamheten tack vare det 
överskott som funnits tidigare. Nu börjar den överkapaciteten att ta slut, vilket leder till ökat 
lokalbehov både på kort sikt och på lång sikt.   
 

ÅrskurÅrskurÅrskurÅrskurs 6s 6s 6s 6    

Tidigare förslag och diskussioner 
Under perioder har det förekommit diskussioner både på politisk nivå och förvaltningsnivå 
gällande organisationen av årkurs 6.  
 
Lokalrevisonen 2001 arbetade utifrån flera olika alternativ med en 6-9 skola. Dåvarande för-
valtningschef motiverade en 6-9 skola utifrån att det fanns kunskapsmål och nationella prov i 
årkurs 5 och 9, och att årkurs 6 då var en start på den senare delen av grundskolan, snarare än en 
avslutning på den tidigare. Förvaltningschefen menade också att språkundervisningen i svenska 
och moderna språk kunde jämnas ut och att ungdomarna i årskurs 6 var mer socialt mogna och 
tillhörde 7:or mer än 5:or. Därtill skulle den nya lärarutbildningen inriktas mot tidigarelärare och 
senarelärare. Detta sammantaget, menade förvaltningschefen, gjorde det motiverat att förändra 
skolstrukturen mot F-5 skolor och 6-9 skolor.48 
 
Förslaget till ny skolstruktur fanns med i det fortsatta arbetet efter lokalrevisionen 2001, men 
kom aldrig att realiseras. Orsakerna var framför allt ett starkt föräldramotstånd, men också att en 
förändring skulle minska elevunderlaget på ytterskolorna.49 Det ska dock i sammanhanget på-
pekas att frågan om en 6-9 skola aldrig var uppe till politisk behandling. Beslutet att inte arbeta 
vidare med förslaget om en 6-9 skola togs av förvaltningschefen.50 
 

                                                 
45 Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun; sid 3 
46 Ibid.; sid 39 
47 BUN-protokoll 2009-11-05 § 66 
48 Förskolor och Grundskolor i Strömstads kommun – Lokalutredning december 2001; sid 3 
49 BUN/2002-0133 – Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering  
50 Ibid. 
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Stadieindelad skola 
Dagens läroplan LGR-11 och kursplanerna har, till skillnad från sin föregångare, ett tydligt fokus 
på tre stadier (åk 1-3, 4-6 och 7-9). Kursplanerna har ett central innehåll som är indelat utifrån de 
tre stadierna och kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven i årskurs 6 är en tillgång för 
hela F-6 skolan där innehåll och rättning ger god kompetensutveckling i ämnena och en ökad 
samsyn kring bedömning.  Betygssättningen i åk 6, stärks genom stadieindelning i och med att 
lärarna har goda underlag över tid och kännedom om elevernas kunskapsutveckling.  
 
Lärarutbildningen är numera organiserad utifrån stadieindelningen och nuvarande skolstruktur 
skapar goda förutsättningar för rektor att organisera för behörighet i arbetslagen. Den 16 maj gav 
dessutom regeringen Skolverket i uppdrag ta fram ett förslag till en stadieindelad timplan, vilket 
förstärker stadieindelningen ytterligare. Skolverket ska presentera sitt förslag senast den 1 
december 2014.51 
 
Vid en skolstruktur med en 6-9 skola skulle lärarna få svårt att greppa över gränserna i kurs-
planernas kravnivåer och det centrala innehållet, i och med att de utgår från två stadier. Under-
visningen på F-5 skolorna skulle å sin sida sakna helhet utifrån att stadiet 4-6 bryts inför årkurs 6. 
En sådan förändring mot en 6-9 skola skulle sammantaget innebära att kommunens skolor inte 
har möjlighet att arbeta utifrån läroplanens pedagogiska uppdrag och det skulle i sin tur påverka 
elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 
 
Nuvarande skolstruktur F-6 och 7-9 är i enlighet med läroplanen och kursplanernas upplägg 
utifrån stadieindelningen. 
 

Delningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitetDelningstal och lokalernas ventilationskapacitet    

Det som är avgörande för en skolas möjlighet att ta emot elever är klassrummens storlek och 
lokalernas ventilationskapacitet. Om elevantalet blir för stort i en klass behöver den delas, dels 
utifrån att eleverna fysiskt ska få plats, men också utifrån gällande normer för inomhusmiljön.  
 
Som nämndes i inledningens metodavsnitt används begreppen delningstal och ventilations-
kapacitet för att uppskatta respektive skolas maximala elevvolym.   
 
Utifrån ventilationskapaciteten och storleken på klassrummen är delningstalen för centrum-
skolorna mellan 28 och 30 elever. Strömstiernaskolan, som tidigare haft ventilationskapacitet i 
sina klassrum på 20 personer, kommer under sommaren att få ny ventilation, vilken är dimen-
sionerad för 30 personer per klassrum.     
 

1990199019901990----talets talets talets talets ””””babybabybabybaby----boomboomboomboom””””    

Som beskrevs i kapitlet om demografi hade Strömstad ett högt födelsetal under slutet av 1980-
talet och fram till mitten av 1990-talet, den så kallade ”baby-boomen”. Dessa barn befann sig i 
grundskolan under åren 1995 till 2008.  
 
År 2001 fanns det 1 075 elever i årkurserna F-6 och 415 elever i årskurserna 7-9. Det totala 
antalet elever i grundskolan uppgick till 1 490. Jämfört med dagens elevantal i grundskolan på 

                                                 
51 U2014/3489/S; sid 2 
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1 264 är det en differens på 226 elever. Det stora elevantalet kunde då hanteras inom befintliga 
skollokaler. 
 
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet byggdes bostadsområdena Västra Berget, 
Sjöboskogen och Hattmakaren. Där av kom majoriteten av barnkullarnas elever att tillhöra 
Bojarskolan. Skolan var då en två-parallellig skola med 222 elever jämfört med dagens 155. 
Genom att skolan endast hade 3 förskoleavdelningar med totalt 45 barn, kunde grundskolans 
stora elevantal rymmas. Det kan i sammanhanget vara viktigt att nämna att maxtaxe-reformen i 
förskolan infördes 2001, vilket gjorde att efterfrågan på förskoleplatser var betydligt lägre under 
denna period. 
 
Odelsbergsskolan hade år 2001 ett elevantal på cirka 330 elever, vilket kan jämföras med dagens 
305. På den tiden var skolan inte ombyggd och hade inte kapacitet att ta emot ett så stort 
elevantal. Det löstes genom att årskurs 6 hade sin undervisning i Strömstiernaskolans gamla 
gymnasiepaviljong, men tillhörde Odelsbergsskolan organisatoriskt.  
 
När baby-boomens elevkullar kom till Strömstiernaskolan löstes lokalbehovet med hjälp av 
tillfälliga lösningar. Korridorernas tre uppehållsrum byggdes om till klassrum och paviljonger om 
sex klassrum ställdes upp på skolgården. Jämfört med idag hade Strömstiernaskolan då 8 fler 
klassrum.  

 

OdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolan 

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Odelsbergsskolan har funnits sedan mitten av 1960-talet och ligger i centrala Strömstad söder om 
Strömsvattnet. Skolan byggdes om och till i början av 1980-talet, men under åren 2006 och 2007 
revs den gamla skolan i etapper för att ersättas av en helt nybyggd skola.  
 
Den nya skolan byggdes utifrån ett elevantal på cirka 300 elever och med klassrumstorlek för 20 
till 25 elever.52 Skolan har ett delningstal mellan 25 till 28 elever. Under projekteringen gjordes 
dock förändringar av byggnationens omfattning, vilket bland annat ledde till att planerade 
personalutrymmen inte byggdes.  
 
Skolan har idag 305 elever och är kommunens enda två-parallelliga skola.53 Skolan inrymmer, 
förskoleklass, årkurs 1 till 6, förberedelseklass54 och fritidshemsverksamhet. Förskoleklassen har 
egna lokaler, medan fritidshemsverksamheten använder befintliga klassrum efter skolans slut. 
Skolan har egen idrottshall, skolmatsal, rörelserum och verkstad för textil, trä och bild.  
 
Skolgården har begränsat utrymme och kan inte utvidgas på grund av fastighetens läge. Under 
läsåret 2012/2013 togs dock en del av parkeringen i anspråk till en bollplan.  
 
Skolan saknar slöjd-, musik- och hemkunskapssalar och har därför undervisning i dessa ämnen på 
Strömstiernaskolan.  
 

                                                 
52 BUN/2002-0133 
53 En två-parallellig skola har två klasser i varje årskurs. 
54 I förberedelseklassen undervisas de nyanlända eleverna framför allt i svenska, men även i andra ämnen  
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I takt med den senaste tidens elevökning har skolans övriga lokalutrymmen tagits i anspråk för 
undervisning. Idag är årskurs 2 delad på tre klasser utifrån ett stort elevantal, vilket har gjort att 
man tagit ett av förskoleklassens klassrum i anspråk. Förberedelseklassen har idag sin under-
visning i ett omgjort förråd och förskoleklassen sin undervisning delvis i bildverkstaden. Det 
ökade elevantalet har även påverkat skolmåltiderna, då det är svårt att få plats med alla elever i 
matsalen. Detta har lett till att en del av entrén tagits i bruk till matsal och att vissa elever äter i 
sina klassrum.   
 

Ansvarig rektor beskriver att skolan saknar ordentliga personalutrymmen så som arbetsplatser, 
samtalsrum och konferensutrymme. Som det är idag har personalen sina konferenser i klassrum, 
vilket gör att möten under dagtid är svåra att genomföra.  
 

Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Odelsbergsskolan visar att elevantalet ökar under den närmsta 5-
årsperioden med 40 elever. Den redovisade elevutvecklingen tar inte hänsyn till inflyttningen, 
vilket gör att ökningen med all sannolikhet kommer att blir större, utifrån en förväntad 
generationsväxling i befintligt bostadsbestånd.  
 
Idag har flera årkurser ett högt elevantal och enligt skolans rektor innebär det att Odelsbergs-
skolan inom en snar framtid kommer att behöva dela ytterligare årskurser i tre parallella klasser. 
Dessutom finns behov av att skapa lokalutrymme för förberedelseklassens undervisning. 
 

I och med att skolan endast är två-parallellig och anpassad för cirka 300 elever och 12 klasser 
kommer detta att innebära behov av utökade skollokaler eller förändrat upptagningsområde från 
och med läsåret 2016/2017. Skolan kan alltså inte ta emot det ökade elevantalet i befintligt 
upptagningsområde i nuvarande skollokaler. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera 
att skolans matsal och personalutrymmen i nuläget också är otillräckliga.  
 

Kommuns fastighetsförvaltare Strömtadslokaler gör i dagsläget bedömningen att det inte är 
möjligt att bygga ut Odelsbergsskolan för att möte det ökande elevantalet. De gör bedömningen 
utifrån att fastigheten har en begränsade yta. Däremot anser Strömtadslokaler att Odelsbergs-
skolan ska se över möjligheten att ha sin idrottsundervisning i den planerade sporthallen på 
Strömsvallen. Härigenom skulle en möjlighet skapas att bygga om idrottshallen till elevutrymmen.  
 

Diagram 6.1 – Odelsbergsskolans elevutveckling  
 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [32]  
 

 

ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Valemyrskolan byggdes 1976 och ligger i centrala Strömstad norr om Strömsvattnet. Skolan har 
idag 151 elever och är en en-parallellig55 skola. Under läsåret 2013/2014 har skolan också haft 
elever i årskurs 4-6 från Koster skola. Skolan har ett delningstal mellan 28 till 30 elever.   
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, förberedelseklass, fritidshemsverksamhet, samt tre 
förskoleavdelningar. Förskoleklassen och fritidshemsverksamheten delar på lokaler. Skolan har 
egen idrottshall, skolmatsal och slöjdsalar.  
 
Skolan saknar musiksal och eleverna har därför musik på Strömstiernaskolan. Till hemkunskaps-
undervisningen används respektive klassrums pentry.  
 
Under de senaste åren har skolan haft en extra paviljong till förskoleklass och fritids. Den kom-
mer dock att avvecklas från och med juni 2014, eftersom förskolan återgår till två avdelningar 
och förskoleklass och fritids kan flytta tillbaka in i skolan.56 
 

Elevutveckling och lokalbehov 
Elevutvecklingen för Valemyrskolan visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden ligger 
på dagens nivå fram till läsåret 2018/2019 för att därefter öka. I och med att den redovisade 
elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att elevantalet kommer att bli 
högre.  
 

Idag har skolan en årskurs med 29 elever. Den kommer att behöver delas för att kunna ta emot 
fler elever. Däremot finns det utrymme i de andra årkurserna för att ta emot fler elever fram till 
2018/2019 då förskoleklassen förväntas få över 30 elever. Enligt skolans rektor kan det ökade 
behovet fram till 2018/2019 lösas inom befintliga skollokaler, men det finns inte möjlighet att 
dela klasser på grund av det endast finns 6 klassrum.  
    

Diagram Diagram Diagram Diagram 6.6.6.6.2 2 2 2 ––––    ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolans elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    
 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 

                                                 
55 Skolan är byggd för att endast ha en klass per årskurs 
56 Avvecklingen är möjlig att göra utifrån att Mällby förskola tas i bruk under augusti 2014 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [33]  
 

 

BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Bojarskolan byggdes 1991 och ligger i centrala Strömstad norr Strömsvattnet. Skolan byggdes 
utifrån den pedagogiska tanken med undervisning i åldersintegrerade klasser, vilket kom att 
påverka utformningen av skolans lokaler. Skolan har idag 155 elever och är en en-parallellig skola. 
Skolan har ett delningstal på 30 elever.  
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, fritidshemsverksamhet, samt fem förskole-
avdelningar. Förskoleklassen har egna lokaler och fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler 
med grundskolan och förskoleklass. Skolan har egen idrottshall, skolmatsal och musiksal.  
 
Skolan saknar slöjd- och hemkunskapssalar och eleverna har därför slöjd på Valemyrskolan och 
hemkunskap på Strömstiernaskolan   
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Bojarskolan visar att elevantalet ökar under den närmsta 5-årsperioden med 
25 elever. Eden redovisade elevutvecklingen tar dock inte hänsyn till inflyttningen. I och med att 
det finns flera bostadsområden under byggnation inom Bojarskolans upptagningsområde be-
räknas inflyttningen, utöver elevprognosen, att ge ytterligare en ökning på 100 elever de närmsta 
åren.  
 
Idag har skolan en klass (årkurs 4) med 28 elever och kommer att behöva delas för att kunna ta 
emot fler elever. Samtidigt är antalet elever i årskullen (årkurs 4) stort och samtliga centrumskolor 
har många elever i årskullens klasser. För att kunna ta emot nyinflyttade elever i den årskullen har 
förvaltningschefen, efter dialog med ansvariga rektorer, fattat beslut om att de ska placeras på 
Bojarskolan.  
 
Behov av extra klassrum kan lösas kommande läsår på Bojarskolan eftersom förskolan lämnar 
tillbaka lokaler, som en följd av att Mällby förskola öppnar i september. Det är däremot ingen 
hållbar lösning, då fler årskurser inom de närmsta åren med stor sannolikhet behöver delas. 
Läsåren 2016/2017 tangerar fyra årskurser skolans delningstal på 30 elever.   
 
För att lösa de ökade behovet av skollokaler behöver Bojarskolan ställas om till en två-parallellig 
skola. Planeringsarbetet måste påbörjas senast under hösten 2014.  
 
Strömstadslokaler bedömning är att det finns utvecklingsmöjligheter på Bojarskolans fastighet så 
som exempelvis tillbyggnad. Nuvarande skolbyggnads förskolelokaler skulle dessutom bygg-
tekniskt relativt lätt göras om till skollokaler. 
    
        



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [34]  
 

 

Diagram Diagram Diagram Diagram 6.6.6.6.3 3 3 3 ––––    BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolans elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [35]  
 

 

Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Skee skola byggdes under mitten av 1950-talet och ligger sydost om centrala Strömstad i Skee 
samhälle. Skolan har idag 127 elever och är en en-parallellig skola. Skolan har ett delningstal 
mellan 25-28 elever.  
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6 och fritidshemsverksamhet. Förskoleklassen och 
fritidshemsverksamheten har egna lokaler. Skolan har egen idrottshall, skolmatsal, musiksal, slöjd- 
och hemkunskapssalar.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Skee skola visar att elevantalet ökar med cirka 50 elever den närmsta 5-års-
perioden. Den redovisade elevutvecklingen tar dock inte hänsyn till inflyttningen, vilket gör att 
elevantalet sannolikt kommer att blir högre. Speciellt utifrån den förväntade generationsväxlingen 
i befintliga villa-område och byggnation i nya villaområden. 
 
Idag är det genomsnittliga elevantalet i årkurserna lågt. Exempelvis har årskurs 3 endast 10 elever 
och förskoleklassen 12 elever. Detta gör att skolan har kapacitet att kunna ta emot elevökningen 
under de närmsta fem åren. Från och med läsåret 2018/2019 förväntas dock förskoleklassen få 
ett elevantal runt 30. Det gör att den med stor säkerhet kommer att behöva delas.  
 
Utifrån den framtida elevprognosen behöver skolan därför ha kapacitet att dela upp till två års-
kurser. Man bör därför ta ett helhetsgrepp om skolans lokaler i samband med den nu pågående 
projekteringen för en ny förskola i Skee.   
 
    
Diagram 6.4Diagram 6.4Diagram 6.4Diagram 6.4    ––––    Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skolassss    elevutvecklingelevutvecklingelevutvecklingelevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [36]  
 

 

Mellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Mellegårdens skola ligger nordost om centrala Strömstad och har funnits sedan senare delen av 
1800-talet. Under början av 2000-talet revs en av de gamla skolbyggnaderna för att ge plats åt nya 
lokaler. Skolan innefattar även en provisorisk paviljong för förskolan och skolan och ett skolhus 
från 1880-talet. Skolan har idag 67 elever. 
 
Skolan inrymmer, förskoleklass, årkurs 1 till 6, fritidshemsverksamhet, samt en förskoleavdelning. 
Förskoleklassen och fritidshemsverksamheten har egna lokaler. Skolan har egen idrottshall och 
skolmatsal. Skolan saknar slöjd- och hemkunskapssalar och eleverna har därför slöjd- och 
hemkunskap på Skee skola.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Mellegården visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden kommer 
att öka från dagens 67 elever. Det förväntade elevantalet 2019/2020 ligger strax över 100. Det är 
en ökning med cirka 45 elever. I och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar 
inflyttningen är det sannolikt att elevantalet kommer att bli något högre, även om inflyttningen i 
området inte förväntas bli hög.  
 
Inför nästa läsår 2014/2015 ökar antalet med 11 elever. Enligt ansvarig rektor skulle skolan till 
hösten behöva ha fem elevgrupperingar från förskoleklass upp till årskurs 6. Detta är dock inte 
möjligt att lösa inom befintliga skollokaler då man endast har tillgång till fyra fullstora klassrum. 
För att kunna möta de närmsta årens elevökning behöver skolan ha tillgång till fem klassrum. 
Den äldre skollokalen behöver moderniseras, alternativ bytas ut, utifrån att den inte är anpassad 
till verksamhetens behov.  
 
Det pågår för närvarande byggtekniska undersökningar gällande den tillfälliga paviljongen på 
Mellegården utifrån arbetsmiljöaspekter. Vid eventuella reparationer, ombyggnader eller 
ersättning av paviljongen är det viktigt att ta med det utökade lokalbehovet och behovet att 
modernisera den gamla skoldelen.  
    
Diagram 6.5Diagram 6.5Diagram 6.5Diagram 6.5    ––––    Elevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skolaElevutveckling Mellegårdens skola    
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [37]  
 

 

 

Tjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Tjärnö skola ligger sydväst om centrala Strömstad på ön Tjärnö. Skolan är byggd i slutet av 1800-
talet och har under de senaste 25 åren renoverats och byggts till i omgångar. Idag har skolan ett 
25-tal elever.  
 
Skolan inrymmer såväl skolverksamhet för årskurs F-6, som förskole- och fritidshems-
verksamhet. Skolan inrymmer också en förskoleavdelning. Förskolan har egna lokaler.  
 
Skolan har egen idrottshall och skolmatsal, men saknar slöjd-, musik och hemkunskapssal och 
eleverna har undervisning i dessa ämnen på Strömstiernaskolan.   
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevprutvecklingen för Tjärnö skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden 
kommer ligga runt 25 till 30 elever. Skolan har kapacitet att ta emot fler elever än dagens 25.  
I och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att 
elevantalet kommer att bli något högre, även om inflyttningen i området inte förväntas bli hög. 
Detta utifrån att de planerade bostadsområdet på Nyckleby troligtvis till största delen kommer att 
vara fritidsbostäder. 
 
Diagram 6.6Diagram 6.6Diagram 6.6Diagram 6.6    ––––    Tjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolaTjärnö skolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [38]  
 

 

Rossö skolaRossö skolaRossö skolaRossö skola    

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning    av nuvarande lokalerav nuvarande lokalerav nuvarande lokalerav nuvarande lokaler    
Rossö skola ligger, så som Tjärnö, sydväst om centrala Strömstad. Skolan är byggd i början av 
1900-talet och har under de senaste 25 åren renoverats och byggts till i omgångar. Idag har skolan 
ett 50-tal elever.  
 
Skolan inrymmer såväl skolverksamhet för årskurs F-6, som förskole- och fritidshems-
verksamhet. Skolan inrymmer också en förskoleavdelning. Förskolan har egna lokaler.  
 
Skolan har egen idrottshall och skolmatsal, men saknar slöjd-, musik och hemkunskapssal och 
eleverna har undervisning i dessa ämnen på Strömstiernaskolan.   
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Utifrån den faktiska befolkningsstatistiken, baserat på antalet folkbokförda barn, kommer elev-
utvecklingen för Rossö skola den närmsta 5-årsperioden att minska från dagens 55 till cirka 35. I 
och med att den redovisade elevutvecklingen inte inkluderar inflyttningen är det sannolikt att 
elevantalet kommer att blir högre. Det är svårt att göra en prognos, men utifrån att översikts-
planen för södra kustområdet (FÖP) medger av nybyggnation av bostäder och en kommande 
generationsväxling i befintligt villaområden, är det rimligt att anta att elevantalet under de närmsta 
året kommer att ligga kvar på samma nivå som idag.  
    
    
Diagram 6.7Diagram 6.7Diagram 6.7Diagram 6.7    ––––    Rossös Rossös Rossös Rossös skolaskolaskolaskolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    

 

 
 
Källa: Elevstatistik från kommunens elevregister Extens (2014-05-23) 
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [39]  
 

 

Koster skolaKoster skolaKoster skolaKoster skola    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Koster skola ligger väster om centrala Strömstad på ön Koster. Ön har färjeförbindelse med 
fastlandet. Skolan är byggd under 1900-talets första hälft, men har renoverats i omgångar. Idag 
har skolan endast årskurs 1 till 3 omfattande totalt 9 elever. Under läsåret 2013/2014 har skolans 
elever i årskurs 4 till 6 gått på Valemyrskolan, vilket också kommer att ske under nästkommande 
läsår. Orsaken till detta är att förvaltningen inte har kunnat rekrytera någon lärare.  
 
Skolan inrymmer, förutom årkurs 1-3 även förskoleklass, fritidshemsverksamhet och en 
förskoleavdelning.  
 
Skolan har egen idrottshall, skolmatsal och musiksal, men saknar slöjd-, och hemkunskapssal. 
Tidigare hade eleverna i årskurs 4-6 slöjd och hemkunskap på Strömstiernaskolan.  
 
Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Koster skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden kommer 
att minska. Ökning av elevantalet läsåret 2015/2016 i diagrammet nedan utgår ifrån att årkurs 4-6 
har sin undervisning på skolan. Inflyttningen i området förväntas vara låg utifrån ett lågt bostads-
byggande och höga fastighetspriser. 
 
Diagram 6.8 Diagram 6.8 Diagram 6.8 Diagram 6.8 ––––    Koster skolaKoster skolaKoster skolaKoster skolas elevutvecklings elevutvecklings elevutvecklings elevutveckling    
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Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [40]  
 

 

StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    

Beskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokalerBeskrivning av nuvarande lokaler    
Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadium. Det innebär att skolan har hela kommunen 
som upptagningsområde. Den äldsta västra delen av skolan, gamla samrealskolan, är byggd 1933 
och den östra delen av skolan är byggd på 1940-talet. I samband med införandet av grundskolan, 
i slutet av 1960-talet, byggdes skolan om och till. De två skolbyggnaderna byggdes då ihop genom 
mittbyggnaden. I samband med detta byggdes också idrottshall, slöjd- och hemkunskapssalar. I 
början av 1980-talet byggdes nuvarande kök och skolmatsal.   
 
Skolan renoverades 1994 i samband med att gymnasiet flyttade till sina nya lokaler på Tången. 
1994 flyttade också kommunala musikskolan till egna lokaler på Strömstiernaskolan. Under åren 
2008 till 2010 byggdes nya slöjdsalar och hemkunskapssalar. Skolan kommer under sommaren 
2014 att få en ny ventilation.  
 
Idag har skolan 354 elever fördelade på tre årkurser och 15 klasser.  
    

Elevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehovElevutveckling och lokalbehov    
Elevutvecklingen för Strömstiernaskolan visar att elevantalet under den närmsta 10-årsperioden 
kommer att öka från dagens 354 till 437. Den redovisade elevutvecklingen tar inte hänsyn till 
inflyttning. Utifrån att skolan har hela kommunen som upptagningsområde kommer elev-
ökningen att vara betydligt större.  
 

Som tidigare nämnts hade Strömstiernaskolan tillfälliga lokaler för att klara av ”babyboomens” 
stora elevkullar. Under läsåret 2007/2008 hade skolan 500 elever. I takt med de senaste årens 
minskade elevantal har skolan kunnat återställa provisoriska klassrum och avveckla paviljonger. 
Det innebär att Strömstiernaskolan idag inte har en överkapacitet på klassrum. Ansvarig rektor 
säger att dagens lokaler inte är anpassade för en optimal undervisning, framför allt utifrån att 
skolan saknar grupprum.   
 
Utifrån den förväntade elevökningen och utifrån ett renoveringsbehov behöver man ta ett 
helhetsgrepp om skolans lokaler.  
 

Diagram 6.9 Diagram 6.9 Diagram 6.9 Diagram 6.9 ––––    StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    elevutvecklingelevutvecklingelevutvecklingelevutveckling    
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7.7.7.7. AvlutaAvlutaAvlutaAvlutande diskussionnde diskussionnde diskussionnde diskussion    
 
I den avslutande diskussionen sammanfattas skolornas framtida lokalbehov och möjliga 
förändringar av upptagningsområdena. Elevstatistiken för respektive skola och möjliga alternativ 
gällande framtida upptagningsområden finns återgivna i sin helhet i utredningens bilaga. 
Alternativen gällande framtida upptagningsområden utgår från att förändringen görs inför läsåret 
2016/2017 för samtliga årkurser.  
 

SkolskjutstrafikenSkolskjutstrafikenSkolskjutstrafikenSkolskjutstrafiken    

Nedan följer en redogörelse för de alternativ som kan göras i upptagningsområdena utifrån 
skolskjutsorganisationen.  
 
Möjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationenMöjliga förändringar av upptagningsområdena utifrån skolskjutsorganisationen    
Görs förändringar i upptagningsområdena som kräver fler bussturer/alternativt fler bussar 
medför detta snabbt stora kostnadsökningar. En extra buss kostar i genomsnitt 750 000 kr per år.  
 
Förändringar med marginella kostnadsökningar  
Möjliga förändringar av upptagningsområden som endast medför marginella kostnadsökningar 
inom skolskjutsorganisationen: 
 
1 Områdena Stare, Hålkedal och Hällekind, som idag tillhör Odelsbergsskolan flyttas till 

Bojarskolans upptagningsområde (Avlastar Odelsbergsskolan) 
 

2 Renodla Krokstrandsområdet så att det tillhör Skee upptagningsområde. Idag delas området 
mellan Mellegården och Skee upptagningsområde. (Avlastar Mellegårdens skola) 
 

Förändringar med större kostnadsökningar 
Möjliga förändringar av upptagningsområden som medför större kostnadsökningar inom 
skolskjutsorganisationen: 
 
Görs förändringen för samtliga årkurser från och med 2016/2017 medför det följande kostnader: 
 
3 Områdena Hogdalsnäset, Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby, där Hogdalsnäset idag tillhör 

Mellegården och de övriga fyra Skee, flyttas till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 
kostnaden bedöms till 325 000 - 400 000 kr per år. (Avlastar Skee skola och Mellegården) 

 
4 Områdena Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby flyttas till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 

kostnaden bedöms till cirka 200 000 kr. (Avlastar enbart Skee skola) 
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Görs förändringen successiv förändring av under 6 år medför det följande kostnader: 
 
5 Hogdalsnäset, Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, 

kostnaden bedöms till 325 000 - 400 000 kr per år och ytterligare cirka 150 000 kr beroende 
på att det behövs en extra hemturer från Mellegården. (Avlastar Mellegårdens skola och Skee 
skola) 

 
6 Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby till Bojarskolan. Kräver en extra hemtur, kostnaden bedöms 

till cirka 200 000 kr. (Avlastar enbart Skee skola) 
 

Konsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsKonsekvenser för verksamheten utifrån skolskjutsen vid förändrat upptagningsområdeområdeområdeområde  
I alternativen 1, 3, 4, 5 och 6 behöver Bojarskolans starttider justeras mot nuvarande starttid 
08:00 till 08:15, vilket är förskjutning med 15 minuter. Det innebär att Bojarskolans nuvarande 
skol-skjutselever kommer att få vänta cirka 30 minuter från det att de anländer till skolan till 
skolan startar. Detta är en ökning med 15 minuter. Bussen kan inte senareläggas då den är 
anpassad till Strömstiernaskolans och Strömstad Gymnasiums starttider.  
 
Förändringen skulle medföra att Odelsbergsskolan blir en skolskjutsfri skola och att skolskjuts-
trafiken till centralskolorna koncentreras till en F-6-skola (Bojarskolan) 
 
Förvaltningens bedömningFörvaltningens bedömningFörvaltningens bedömningFörvaltningens bedömning    
Alternativet att köra eleverna från Stare, Hålkedal och Hällekind till Bojarskolan innebär en 
marginell förändring av skolskjutsorganisationen eftersom de redan är skolskjutselever och idag 
åker till en centralskola. Förslaget har dessutom stor effekt när det gäller att avlasta Odelsbergs-
skolans elevantal. 
 
Förändringen av Skees (Dyne, Ylseröd, Stene och Vässby) och Mellegårdens (Hogdalsnäset,) 
upptagningsområden är inte motiverat, utifrån att det innebär kostnadsökningar och att effekten 
gällande elevantalet är marginell på Skee och Mellegårdens skolor.  
 
Förvaltningens bedömning är också att eventuella förändringar av upptagningsområdena ska ske 
samtidigt för alla årskurser och inte succesivt. Detta utifrån att en succesiv förändring medför 
ökade kostnader för skolskjutsorganisationen och att en sådan förändring skulle ta sju år att 
genomföra. Dessutom skulle en succesiv förändring medföra behov av tillfällig lokallösningar 
under övergångsperioden. 
 

BojarskolanBojarskolanBojarskolanBojarskolan    

Inom fem år förväntas elevantalet i Bojarskolans befintligt upptagningsområde öka med cirka 100 
elever i F-6 och med cirka 60 barn i åldrarna 0-5. Detta som en följd av inflyttning till de nya 
bostadsområdena. Till detta ska läggas ytterligare en ökning med cirka 20 elever i redan befintligt 
bostadsbestånd.  
 
För att kunna ta emot elevökningen inom befintligt upptagningsområde krävs en lokalutökning 
på Bojarskolan. En första utökning sker inför hösten 2014 då förskolan lämnar tillbaka skol-
lokaler. Detta är inte tillräcklig, utan ytterligare skollokaler krävs inför läsåret 2016/2017.  
 
Enligt Strömtadslokaler har Bojarskolan utvecklingsmöjligheter både utifrån fastighetens storlek 
(utomhusytan) och kvadratmeteryta. Under 2001 var Bojarskolan en två-parallellig skola med 222 
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elever. Det innebär att skolans verksamhet kan utvidgas för att ta emot fler elever och avlasta 
Odelsbergsskolan och eventuellt Valemyrskolan, men det kräver utbyggnad eller att förskolans 
lokaler tas i anspråk.  
 
Förändras upptagningsområdet, så att Stare, Hällekind, Hålkedal tillförs Bojarskolan, ger detta ett 
elevtillskott på cirka 35 elever. Tillförs också Tången blir elevtillskottet totalt 93 elever. Tillsam-
mans med befintligt upptagningsområde och den prognostiserade inflyttningen innebär detta att 
Bojarskolan inom en 5-årsperiod kan komma att ha ett elevantal runt 400. Det skulle kunna 
innebära att skolan inte har möjlighet att ta emot ett ökat elevantal till följd av Mällbyhöjden. Det 
är därför viktigt att Strömtadslokaler undersöker hur stort elevantalet kan vara på Bojarskolan 
utifrån fastighetens förutsättningar och möjligheter till eventuella tillbyggnader.  
 
I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att antalet förskolebarn också kommer att öka i 
området. Det innebär ett utökat behov av tre till fyra nya förskoleavdelningar. Om Bojarskolans 
förskolelokaler ska tas i anspråk av grundskolan kräver detta att de nuvarande fyra förskole-
avdelningarna också ersätts, vilket totalt sett innebär att sju till åtta nya avdelningar måste 
produceras inom en 5-årsperiod.   
 

OdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolanOdelsbergsskolan    

Inom en 5-årsperiod ökar elevantalet inom Odelsbergsskolans befintliga upptagningsområde med 
cirka 40 elever, vilket gör att flera årskurser behöver delas upp i tre klasser. Detta ställer krav på 
fler klassrum. Väl att märka är att ökningen inte tar hänsyn till den förväntade inflyttningen i 
befintligt bostadsbestånd till följd av generationsväxling i området. Det innebär att elevökningen 
sannolikhet kommer att bli betydligt högre. Odelsbergsskolan har inte möjlighet att ta emot den 
kommande elevökningen inom befintliga skollokaler. Statistiken visar att det redan inför läsåret 
2016/2017 kommer att blir problematiskt.  
 
Genom att Bojarskolan har möjlighet att bli en två-parallellig skola finns här utrymme att ta emot 
fler elever. För att skapa utrymme på Odelsbergsskolan kan exempelvis befintligt upptagnings-
område förändras så att områdena Stare, Hällekind och Hålkedal förs över till Bojarskolan. En 
annan alternativ lösning skulle kunna vara att föra över Tångens område till Bojarskolan. Elev-
antalsmässigt skulle det senare alternativet till en början ge större effekt på Odelsbergsskolan, 
med eftersom området är färdigutbyggt kommer sannolikt inte elevantalet att öka något nämn-
värt. Däremot är Stare och Hålkedal ett utvecklingsområde där en fortsatt inflyttning av barn-
familjer förväntas. En annan konsekvens av det första förslaget är att centrumskolornas skol-
skjutselever koncentreras till en skola i stället för två som är fallet nu.57 
 
Tyvärr löser inte de två alternativen hela lokalbehovet för Odelsbergsskolan. Ett tredje alternativ, 
som skulle ge bättre förutsättningar och lösa lokalbehovet för Odelsbergsskolan är att både Stare, 
Hällekind, Hålkedal och Tången förs över till Bojarskolan. Det skulle då innebära att Odelsbergs-
skolan, inklusive inflyttningen i upptagningsområdet, skulle få ett elevantal runt 300 elever, vilket 
skolan är byggd för. Kan inte detta alternativ genomföras, utifrån att elevantalet blir för stort på 
Bojarskolan, måste Odelsbergsskolan få utökade skollokaler.  
 
  

                                                 
57 Både Bojarskolan och Odelsbergsskolan har idag skolkjutselever 
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Kommuns fastighetsförvaltare Strömtadslokaler gör, som tidigare nämnts, i dagsläget bedöm-
ningen att det inte är möjligt att bygga ut Odelsbergsskolan. Däremot anser Strömtadslokaler att 
det finns möjlighet att bygga om idrottshallen till elevutrymmen, under förutsättning att skolan 
har sin idrottsundervisning i den planerade sporthallen på Strömsvallen. 
 

ValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolanValemyrskolan    

Skolan har en relativt liten elevökning de närmsta 5- åren och har utrymme att ta emot fler elever 
fram till läsåret 2014/2019, då förskoleklassen förväntas få över 30 elever. Om elevantalet blir för 
stort kan justeringar göras mellan Valemyrskolans och Bojarskolans upptagningsområde.  
 

Skee skolaSkee skolaSkee skolaSkee skola 

Under den närmsta 5-årsperioden ökar Skee skola med cirka 50 elever. Detta kommer att leda till 
att vissa årskurser kan komma att behöva delas i två klasser. Skee samhälle förväntas växa genom 
nya bostadsområden och en fortsatt generationsväxling i befintliga bostadsbestånd. Utifrån detta 
är det rimligt att anta att elevökningen också kommer att bli större.  
 
För att möta ett ökat elevantal behöver man utöka skolans lokaler. Ett sådant arbete bör göras i 
samband med projekteringen av ny förskola för att om möjligt kunna samordna lokaler. Detta är 
också något Strömtadslokaler förespråkar.  
 

Mellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skolaMellegårdens skola    

Elevantalet på Mellegårdens skola kommer under den närmsta 5-årsperioden att öka med cirka 45 
elever. Det är en markant ökning från dagens elevantal på 67 elever. Orsaken till ökningen är en 
generationsväxling i befintligt bostadsbestånd då nybyggnation i området är begränsat till enstaka 
fastigheter.  
 
Elevökningen innebär att befintliga lokaler inte kommer att räcka till. För att klara av detta 
behövs fem klassrum. Idag har Mellegårdens skola fyra stora klassrum. Varav ett klassrum finns i 
förskolepaviljongen och ett är delat i två mindre rum.  
 
För att möta ett ökat elevantal behöver man utöka skolans lokaler alternativt bygga om befintliga 
lokaler. Ett sådant arbete bör göras i samband med den pågående översynen av förskolelokalerna 
för att om möjligt finna samordningsmöjligheter.  

 

Tjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/RossöTjärnö/Koster/Rossö    

I dessa upptagningsområde förväntas befolkningstillväxten av åretruntboende och barnfamiljer 
att inte öka i någon större omfattning, vilket gör att skolorna har kapacitet att ta emot fler elever. 
Det är dock viktigt att diskussionen om lokalernas ändamålsenlighet tas med i det fortsatta 
arbetet, då skolorna är byggda under början av 1900-talet. 
 

StrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolanStrömstiernaskolan    

Utifrån den förväntade elevökningen och utifrån ett renoveringsbehov behöver man ta ett 
helhetsgrepp om skolans lokaler.  
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SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

Utredningen visar att befolkningsökningen fortsätter och att barn- och elevantalet ökar i förskola 
och grundskola. Detta ställer krav på strategiskt lokalplanering för att inte kommunen ska hamna 
i tillfälliga kostsamma lokallösningar.  
 
Utredningen visar också att det framför allt centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett 
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerade bostadsbyggande, men även Odelsbergs-
skolan påverkas. För att skapa beredskap för framtidens lokalbehov är det viktigt att strategiska 
beslut gällande framtiden förbereds och tas.  
 
Ett sådant strategiskt beslut kan vara att ställa om Bojarskolan till en två-parallellig skola. Detta 
skulle skapa försättningar att möte Bojarskolan ökande elevantal. Här igenom skapas också 
möjlighet lösa Odelsbergsskolans lokalproblem. Ett alternativ är att föra över områdena Stare, 
Hålkedal och Hälleskind till Bojarskolan. Ett annat alternativ är att också föra över området 
Tången till Bojarskolan. Det sista exemplet skulle ge förutsättningar för Odelsbergsskolans 
verksamhet att rymmas inom befintliga skollokaler. Det första alternativet gör inte det, men det 
skapar större förutsättningar för Bojarskolan att ta emot ett ökat elevantal till följd av nybyggna-
tionen i området. Innan beslut tas gällande eventuella förändrade upptagningsområden är det 
därför viktigt att Strömtadslokaler undersöker hur mycket Bojarskolans kan växa.  
 
I och med att de idag pågår arbete med Skee förskola framtida lokaler och förskolepaviljongen på 
Mellegården är det viktigt att respektive skolas lokalbehov också tas med. Då kan eventuella 
samordningsvinster göras. Utredningen visas också att förändrat upptagningsområde gällande de 
två skolorna endast ger marginella effekter på elevantalet.  
 
Sammantaget visar alltså utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid 
och dess lokalbehov. Under hösten 2014 behöver därför politiska beslut fattas utifrån utred-
ningens resultat och därefter behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan 
med Strömtadslokaler.  
 

Fortsatt arbeteFortsatt arbeteFortsatt arbeteFortsatt arbete    

Under 2014 föreslås det fortsatta arbetet i Barn- och utbildningsnämnden hanteras enligt 
följande: 
 
Juni  Presentation av utredningen i BUN 
Juni - september Diskussion i partigrupperna 
Augusti  Återkoppling synpunkter partigrupper 
September  Diskussioner nämnd och chefer inom BUN 
Oktober  Inriktningsbeslut i BUN 
 
Därefter behöver frågan lyftas till Kommunfullmäktige. 
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8.8.8.8. KällorKällorKällorKällor    
 

- AFS 2013:3 
- BUN/2001-0018 – Skrivelse från föräldrar och personal Rossö skola 
- BUN/2001-0091 - Lokalbehov – För- och grundskolan i Strömstad 2005 - 
- BUN/2003-0113 - Tjänsteskrivelse om Programarbete och förprojektering skollokaler 
- Fördjupad översiktsplan – Södra kustområdet 
- Förskolor och grundskolor i Strömstads kommun - Lokalutredning december 2001; GF 

Konsult AB 
- Förstudie av skolskjutsverksamheten – Strömstads kommun (2013); Optiplan, Isabell 

Rosberg  
- Lokalrevision – Grundskolor i Strömstads kommun (2008); FM Konsulterna, Christine 

Löfvenberg och Anna McLaren 
- Mellegårdens skola i Strömstads kommun – Förstudie maj 2009 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2012-09-20 § 65 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2001-02-21 § 14 
- Protokoll Barn- och Utbildningsförvaltningen; 2001-06-20 § 60 
- Proposition 2009/10:165,  
- Skolskjutshandbok; SKLKommentus 
- Skollag (2010:800) 
- Strategisk boende plan – Strömstads kommun 
- Strategisk plan för Strömstads kommun 
- U2014/3489/S; Uppdrag att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan  
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9.9.9.9. BilagaBilagaBilagaBilaga    
 

Nuvarande elevstatisk (2013-2022) och exempel på förändrade upptagningsområden för Odels-
bergsskolan, Bojarskolan, Mellegården och Skee skola. För varje skola finns samtliga möjliga 
förändringsalternativ redovisade. För de skolor som inte berörs av förändrade upptagnings-
områden finns endast nuvarande elevstatistik redovisat. 

               

1) ODELSBERGSSKOLAN  
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 43 62 57 51 46 47 47      

1 54 41 36 43 62 57 51 46 47      

2 31 54 41 36 43 62 57 51 46      

3 39 31 54 41 36 43 62 57 51      

4 53 39 31 54 41 36 43 62 57      

5 41 53 39 31 54 41 36 43 62      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 43      

Totalt  305 295 297 306 324 344 336 342 353      

Skillnad    -10  2  9  18  20  -8  6  11       

Skillnad 2013   -10  -8  1  19  39  31  37  48       
 

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/201Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016666    

Alternativ 1: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 

               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 38 50 56 40 38 47 47      

1 54 41 36 38 50 56 40 38 47      

2 31 54 41 36 38 50 56 40 38      

3 39 31 54 41 36 38 50 56 40      

4 53 39 31 54 41 36 38 50 56      

5 41 53 39 31 54 41 36 38 50      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 38      

Totalt  305 295 292 289 306 315 299 305 316      

Skillnad    -10  -3  -3  17  9  -16  6  11       

Skillnad 2013   -10  -13  -16  1  10  -6  0  11       

               

Alternativ 2: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Tången 
               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 34 51 54 41 40 47 47      

1 54 41 36 34 51 54 41 40 47      

2 31 54 41 36 34 51 54 41 40      

3 39 31 54 41 36 34 51 54 41      

4 53 39 31 54 41 36 34 51 54      

5 41 53 39 31 54 41 36 34 51      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 34      

Totalt  305 295 288 286 301 311 297 303 314      

Skillnad    -10  -7  -2  15  10  -14  6  11       

Skillnad nu   -10  -17  -19  -4  6  -8  -2  9       
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Alternativ 3: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind, Hålkedal och Tången 
               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 29 39 53 30 32 47 47      

1 54 41 36 29 39 53 30 32 47      

2 31 54 41 36 29 39 53 30 32      

3 39 31 54 41 36 29 39 53 30      

4 53 39 31 54 41 36 29 39 53      

5 41 53 39 31 54 41 36 29 39      

6 46 41 53 39 31 54 41 36 29      

Totalt  305 295 283 269 283 282 260 266 277      

Skillnad    -10  -12  -14  14  -1  -22  6  11       

Skillnad 2013   -10  -22  -36  -22  -23  -45  -39  -28       

               

Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 
               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 43 50 56 40 38 47 47      

1 54 41 36 38 50 56 40 38 47      

2 31 54 41 36 38 50 56 40 38      

3 39 31 54 35 36 38 50 56 40      

4 53 39 31 51 35 36 38 50 56      

5 41 53 39 28 51 35 36 38 50      

6 46 41 53 34 28 51 35 36 38      

Totalt  305 295 297 272 294 306 293 305 316      

Skillnad    -10  2  -25  22  12  -13  12  11       

Skillnad 2013   -10  -8  -33  -11  1  -12  0  11       

               

Alternativ 2: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Tången 
               

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22      

F 41 36 34 51 54 41 40 47 47      

1 54 41 36 34 51 54 41 40 47      

2 31 54 41 33 34 51 54 41 40      

3 39 31 54 34 33 34 51 54 41      
4 53 39 31 42 34 33 34 51 54      

5 41 53 39 23 42 34 33 34 51      

6 46 41 53 34 23 42 34 33 34      

Totalt  305 295 288 251 271 289 287 300 314      

Skillnad    -10  -7  -37  20  18  -2  13  14       

Skillnad nu   -10  -17  -54  -34  -16  -18  -5  9       

               

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [49]  
 

 

Alternativ 3: Odelsbergsskolan - Nuvarande upptagningsområde exklusive Stare, Hällekind, Hålkedal och Tången 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22     

F 41 36 34 39 54 41 40 47 47     

1 54 41 36 29 39 54 41 40 47     

2 31 54 41 28 29 39 54 41 40     

3 39 31 54 28 28 29 39 54 41     

4 53 39 31 39 28 28 29 39 54     

5 41 53 39 20 39 28 28 29 39     

6 46 41 53 29 20 39 28 28 29     

Totalt  305 295 288 212 237 258 259 278 297     

Skillnad    -10  -7  -76  25  21  1  19  19      

Skillnad 2013   -10  -17  -93  -68  -47  -46  -27  -8      

              

              

2) BOJARSKOLAN 
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 26 28 21 24 29 25 24     

1 23 23 27 26 28 21 24 29 24     

2 26 23 23 27 26 28 21 24 29     

3 16 26 23 23 27 26 28 21 24     

4 28 16 26 23 23 27 26 28 21     

5 18 28 16 26 23 23 27 26 28     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 26     

Totalt 155 161 169 169 174 172 178 180 176     

Skillnad år   6  8  0  5  -2  6  2  -4      

Skillnad 2013   6  14  14  19  17  23  25  21      

              

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    
   

Alternativ 1: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 31 40 22 35 37 24 24     

1 23 23 27 31 40 22 35 37 24     

2 26 23 23 27 31 40 22 35 37     

3 16 26 23 23 27 31 40 22 35     

4 28 16 26 23 23 27 31 40 22     

5 18 28 16 26 23 23 27 31 40     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 31     

Totalt 155 161 174 186 192 201 215 216 213     

Skillnad   6  13  12  6  9  14  1  -3      

Skillnad 2013   6  19  31  37  46  60  61  58      

              

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [50]  
 

 

 
 
Alternativ 2: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Tången    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 35 39 24 34 35 24 24     

1 23 23 27 35 39 24 34 35 24     

2 26 23 23 27 35 39 24 34 35     

3 16 26 23 23 27 35 39 24 34     

4 28 16 26 23 23 27 35 39 24     

5 18 28 16 26 23 23 27 35 39     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 35     

Totalt 155 161 178 189 197 205 217 218 215     

Skillnad   6 17 11 8 8 12 1 -3      

Skillnad 2013   6  23  34  42  50  62  63  60      

              

Alternativ 3: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind och Tången 

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 40 51 25 45 43 24 24     

1 23 23 27 40 51 25 45 43 24     

2 26 23 23 27 40 51 25 45 43     

3 16 26 23 23 27 40 51 25 45     

4 28 16 26 23 23 27 40 51 25     

5 18 28 16 26 23 23 27 40 51     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 40     

Totalt 155 161 183 206 215 234 254 255 252     

Skillnad   6  22  23  9  19  20  1  -3      

Skillnad 2013   6  28  51  60  79  99  100  97      

              

Alternativ 4: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind, Tången och Stene 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 43 54 27 49 46 24 24     

1 23 23 27 43 54 27 49 46 24     

2 26 23 23 27 43 54 27 49 46     

3 16 26 23 23 27 43 54 27 49     

4 28 16 26 23 23 27 43 54 27     

5 18 28 16 26 23 23 27 43 54     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 43     

Totalt 155 161 186 212 223 246 269 270 267     

Skillnad   6  25  26  11  23  23  1  -3      

Skillnad 2013   6  31  57  68  91  114  115  112      

              

              

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [51]  
 

 

Alternativ 5: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hålkedal, Hällekind, Tången,  
Stene och Hogdal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 44 56 27 51 46 24 24     

1 23 23 27 44 56 27 51 46 24     

2 26 23 23 27 44 56 27 51 46     

3 16 26 23 23 27 44 56 27 51     

4 28 16 26 23 23 27 44 56 27     

5 18 28 16 26 23 23 27 44 56     

6 21 18 28 16 26 23 23 27 44     

Totalt 155 161 187 215 226 251 274 275 272     

Skillnad   6  26  28  11  25  23  1  -3      

Skillnad 2013   6  32  60  71  96  119  120  117      

              

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind och Hålkedal 
              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 31 40 22 35 37 24 24    

1 23 23 27 31 40 22 35 37 24    

2 26 23 23 32 31 40 22 35 37    

3 16 26 23 29 32 31 40 22 35    

4 28 16 26 26 29 32 31 40 22    

5 18 28 16 29 26 29 32 31 40    

6 21 18 28 21 29 26 29 32 31    

Totalt 155 161 174 208 209 215 226 221 213     

Skillnad   6  13  34  1  6  11  -5  -8      

Skillnad 2013   6  19  53  54  60  71  66  58      

              

Alternativ 2: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Tången    

              

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22     

F 23 27 26 39 25 45 43 24 24     

1 23 23 27 35 39 25 45 43 24     

2 26 23 23 30 35 39 25 45 43     

3 16 26 23 30 30 35 39 25 45     

4 28 16 26 34 30 30 35 39 25     

5 18 28 16 34 34 30 30 35 39     

6 21 18 28 21 34 34 30 30 35     

Totalt 155 161 169 223 227 238 247 241 235     

Skillnad   6  8  54  4  11  9  -6  -6      

Skillnad 2013   6  14  68  72  83  92  86  80      

              

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [52]  
 

 

Alternativ 3: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal och Tången 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 51 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 40 51 25 45 43 24 

2 26 23 23 35 40 51 25 45 43 

3 16 26 23 36 35 40 51 25 45 

4 28 16 26 37 36 35 40 51 25 

5 18 28 16 37 37 36 35 40 51 

6 21 18 28 26 37 37 36 35 40 

Totalt 155 161 169 262 261 269 275 263 252 

Skillnad   6  8  93  -1  8  6  -12  -11  

Skillnad 2013   6  14  107  106  114  120  108  97  

          
Alternativ 4: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal, Tången och Stene 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 54 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 43 54 25 45 43 24 

2 26 23 23 35 43 54 25 45 43 

3 16 26 23 37 35 43 54 25 45 

4 28 16 26 41 37 35 43 54 25 

5 18 28 16 39 41 37 35 43 54 

6 21 18 28 27 39 41 37 35 43 

Totalt 155 161 169 276 274 280 282 269 258 

Skillnad   6  8  107  -2  6  2  -13  -11  

Skillnad 2013   6  14  121  119  125  127  114  103  

          
Alternativ 5: Bojarskolan - Nuvarande upptagningsområde inklusive Stare, Hällekind, 
Hålkedal, Tången, Stene och Hogdal 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 23 27 26 56 25 45 43 24 24 

1 23 23 27 44 56 25 45 43 24 

2 26 23 23 37 44 56 25 45 43 

3 16 26 23 37 37 44 56 25 45 

4 28 16 26 42 37 37 44 56 25 

5 18 28 16 40 42 37 37 44 56 

6 21 18 28 28 40 42 37 37 44 

Totalt 155 161 169 284 281 286 287 274 261 

Skillnad   6  8  115  -3  5  1  -13  -13  

Skillnad 2013   6  14  129  126  131  132  119  106  
 

 
  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [53]  
 

 

          

3) MELLEGÅRDENS SKOLA 
Nuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområdeNuvarande upptagningsområde    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 11 13 14 17 19 19 14 

1 6 18 19 11 13 14 17 19 14 

2 8 6 18 19 11 13 14 17 19 

3 11 8 6 18 19 11 13 14 17 

4 7 11 8 6 18 19 11 13 14 

5 9 7 11 8 6 18 19 11 13 

6 8 9 7 11 8 6 18 19 11 

Totalt 67 78 80 86 89 98 111 112 102 

Skillnad år   11  2  6  3  9  13  1  -10  

Skillnad 2013   11 13 19 22 31 44 45 35 

          

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    

Alternativ 1: Mellegården - Nuvarande upptagningsområde exklusive Hogdal och 
Krokstrand 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 8 9 13 15 17 14 14 

1 6 18 19 8 9 13 15 17 14 

2 8 6 18 19 8 9 13 15 17 

3 11 8 6 18 19 8 9 13 15 

4 7 11 8 6 18 19 8 9 13 

5 9 7 11 8 6 18 19 8 9 

6 8 9 7 11 8 6 18 19 8 

Totalt 67 78 77 79 81 88 99 95 90 

Skillnad år   11  -1  2  2  7  11  -4  -5  

Skillnad 2013   11 10 12 14 21 32 28 23 

          

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

          
Alternativ 1: Mellegården - Nuvarande upptagningsområde exklusive Hogdal och 
Krokstrand 
          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 18 19 8 9 13 15 17 14 14 

1 6 18 15 8 9 13 15 17 14 

2 8 6 15 15 8 9 13 15 17 

3 11 8 2 15 15 8 9 13 15 

4 7 11 6 2 15 15 8 9 13 

5 9 7 9 6 2 15 15 8 9 

6 8 9 3 9 6 2 15 15 8 

Totalt 67 78 58 64 68 77 92 91 90 

Skillnad år   11  -20  6  4  9  15  -1  -1  

Skillnad 2013   11 -9 -3 1 10 25 24 23 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [54]  
 

 

          

 
4) SKEE SKOLA 
NNNNuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområdeuvarande upptagningsområde    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 29 23 33 28 25 25 

1 21 12 24 27 29 23 33 28 22 

2 25 22 12 24 27 29 23 33 28 

3 10 25 22 12 24 27 29 23 33 

4 19 10 25 22 12 24 27 29 23 

5 22 19 10 25 22 12 24 27 29 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 27 

Totalt 127 134 139 149 162 170 176 189 187 

Skillnad år   7  5  10  13  8  6  13  -2  

Skillnad 2013   7 12 22 35 43 49 62 60 

          

Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016Succesiv förändringen från och med läsåret 2015/2016    

Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive Stene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 24 26 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 24 26 21 29 25 22 

2 25 22 12 24 24 26 21 29 25 

3 10 25 22 12 24 24 26 21 29 

4 19 10 25 22 12 24 24 26 21 

5 22 19 10 25 22 12 24 24 26 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 24 

Totalt 127 134 136 143 154 158 161 174 172 

Skillnad   7  2  7  11  4  3  13  -2  

Skillnad 2013   7 9 16 27 31 34 47 45 

          

Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 29 31 24 33 26 25 25 

1 21 12 24 29 31 24 33 26 25 

2 25 22 12 24 29 31 24 33 26 

3 10 25 22 12 24 29 31 24 33 

4 19 10 25 22 12 24 29 31 24 

5 22 19 10 25 22 12 24 29 31 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 29 

Totalt 127 134 141 153 167 175 179 192 193 

Skillnad   7  7  12  14  8  4  13  1  

Skillnad 2013   7 14 26 40 48 52 65 66 

          

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [55]  
 

 

Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive 

SteneSteneSteneStene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 26 28 22 29 27 25 25 

1 21 12 24 26 28 22 29 27 22 

2 25 22 12 24 26 28 22 29 27 

3 10 25 22 12 24 26 28 22 29 

4 19 10 25 22 12 24 26 28 22 

5 22 19 10 25 22 12 24 26 28 

6 18 22 19 10 25 22 12 24 26 

Totalt 127 134 138 147 159 163 168 181 179 

Skillnad   7  4  9  12  4  5  13  -2  

Skillnad 2013   7 11 20 32 36 41 54 52 

          

Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017Förändringen samtliga årskurser från och med läsåret 2016/2017    

Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola Alternativ 1: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive SteneNuvarande upptagningsområde exklusive Stene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 26 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 24 26 21 29 25 22 

2 25 22 12 24 24 26 21 29 25 

3 10 25 22 11 24 24 26 21 29 

4 19 10 25 18 11 24 24 26 21 

5 22 19 10 23 18 11 24 24 26 

6 18 22 19 9 23 18 11 24 24 

Totalt 127 134 139 135 147 153 160 174 172 

Skillnad   7  5  -4  12  6  7  14  -2  

Skillnad 2013   7 12 8 20 26 33 47 45 

          

Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola Alternativ 2: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive KrokstrandNuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 31 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 29 31 21 29 25 22 

2 25 22 12 26 29 31 21 29 25 

3 10 25 22 15 26 29 31 21 29 

4 19 10 25 21 15 26 29 31 21 

5 22 19 10 26 18 15 26 29 31 

6 18 22 19 11 23 18 15 26 29 

Totalt 127 134 139 159 163 169 176 186 182 

Skillnad   7  5  20  4  6  7  10  -4  

Skillnad 2013   7 12 32 36 42 49 59 55 

          

  



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [56]  
 

 

Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola Alternativ 3: Skee skola ----    Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive Nuvarande upptagningsområde inklusive Krokstrand och exklusive 

SteneSteneSteneStene    

          

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 12 24 27 28 21 29 25 25 25 

1 21 12 24 26 28 21 29 25 22 

2 25 22 12 26 26 28 21 29 25 

3 10 25 22 14 26 26 28 21 29 

4 19 10 25 21 14 26 26 28 21 

5 22 19 10 24 18 14 26 26 28 

6 18 22 19 10 23 18 14 26 26 

Totalt 127 134 139 149 156 162 169 180 176 

Skillnad   7  5  10  7  6  7  11  -4  

Skillnad 2013   7 12 22 29 35 42 53 49 

 
5) VALEMYRSKOLAN INKLUSIVE KOSTER ÅK4-6 
Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19  19/20 20/21 21/22 

F 22 19 24 22 21 34 24 23 23 

1 16 22 19 24 22 21 34 24 23 

2 22 16 22 19 24 22 21 34 24 

3 17 22 16 22 19 24 22 21 34 

4 29 20 23 19 24 21 26 23 22 

5 23 29 20 23 19 24 21 26 23 

6 22 23 29 20 23 19 24 21 26 

Totalt  151 151 153 149 152 165 172 172 175 

Skillnad år   0  2  -4  3  13  7  0  3  

Skillnad 2013   0  2  -2  1  14  21  21  24  

 
6) ROSSÖ SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 
 

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 6 5 2 6 6 6 6 4 4 

1 9 6 5 2 6 6 6 6 4 

2 7 9 6 5 2 6 6 6 6 

3 7 8 9 6 5 2 6 6 6 

4 8 7 8 9 6 5 2 6 6 

5 5 8 7 8 9 6 5 2 6 

6 13 5 8 7 8 9 6 5 2 

Totalt 55 48  45  43  42  40  37  35  34  

Skillnad   -7  -3  -2  -1  -2  -3  -2  -1  

Skillnad 2013   -7  -10  -12  -13  -15  -18  -20  -21  

 
 



Översyn – Upptagningsområden Strömstad kommun [57]  
 

 

 
 
 
7) TJÄRNÖ SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde Nuvarande upptagningsområde  

(Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 1 3 9 3 8 4 1 3 3 

1 5 1 5 9 3 8 4 1 3 

2 2 5 1 5 9 3 8 4 1 

3 5 2 5 1 5 9 3 8 4 

4 5 5 2 5 1 5 9 3 8 

5 5 5 5 2 5 1 5 9 3 

6 2 5 5 5 2 5 1 5 9 

Totalt 25 26 32 30 33 35 31 33 31 

Skillnad   1  6  -2  3  2  -4  2  -2  

Skillnad 2013   1  7  5  8  10  6  8  6  

 
8) KOSTER SKOLA 
Nuvarande upptagningsområde (inklusive åk 4-6 från och med läsåret 15/16) 

 (Utifrån befintligt befolkningsunderlag ej hänsyn tagit till inflyttning) 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

F 2 2 2 1 1 0 1 1 1 

1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 

2 1 3 2 2 2 1 1 0 1 

3 3 1 3 2 2 2 1 1 0 

4     3 3 2 2 2 1  1 

5     1 3 3 3 3 2  1 

6       1 3 3 3 3  2 

Totalt 9 8 13 14 14 12 11 9 7 

Skillnad   -1  5  1  0  -2  -1  -2  -2  

Skillnad 2013   -1  4  5  5  3  2  0  -2 

 
8) STRÖMSTIERNASKOLAN 
 

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

7 134 130 123 147 108 122 138 124 130 144 163 

8 115 134 130 123 147 108 122 138 124 130 144 

9 105 115 134 130 123 147 108 122 138 124 130 

Totalt 354 379 387 400 378 377 368 384 392 398 437 

Skillnad   25  8  13  -22  -1  -9  16  8  6  39  

Skillnad 2013   25 33 46 24 23 14 30 38 44 83 
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Bilaga 

Sammanställning  

Partigruppernas synpunkter på förvaltningens utredning: 
 
Översyn upptagningsområden 
Förslag till förändring på kort och på lång sikt för optimalt lokalutnyttjande 

Partigrupperna har vid nämndens sammanträde den 28 augusti 2014 redovisat sina synpunkter på 
utredningen. Nämndssekreterare Nicklas Faritzon har sammanställt dessa.  

Strömstadspartiet (STP) 

Upptagningsområden:  

• Renodla Krokstrandsområdet så att det tillhör Skee. 
• Stare, Hålkedalen, Hällekind och Tången till Bojar. 
• Ylseröd, Stene, Dyne och Vässby till Bojar. 

• Förändringen skall ske samtidigt för alla årskurser, senast höst-terminen 2017. 

Bojarskolan:   

• Bör göras minst tvåparallellig, skall kunna ta emot upp till 350 elever. 
• Förskolan flyttas för att ge plats för skolan. Vi bör sträva efter att skilja på skolan och 

förskolan där det är möjligt. 
• Ny förskola, på annan plats, som rymmer dagens förskola på Bojar, samt den ökning som 

förväntas i området, det vill säga en till två nya avdelningar. 
 

Folkpartiet (FP) 

• Den viktigaste punkten för Folkpartiet ör att föräldrar och elever kan påverka förändringen 

av upptagningsområdena.  

• Lilla Åseröd bör tillhöra Tjärnö skolas upptagningsområde. Stareområdet skulle också kunna 

tillhöra Tjärnö.  

• Hogdals-området bör ur trafiksäkerhetssynpunkt tillhöra Skee skola.  

• Krokstrand, Hälle. Lommeland med flera i den östra delen av kommunen känns naturligt att 

tillhöra Mellegårdens skola.  

Vänsterpartiet (V) 

• Har inget att invända mot utredningen  

Centerpartiet (C) 

• De gamla upptagningsområdena utgår från en gammal skolstruktur och Strömstad har ut-

vecklats mycket de senaste åren bland annat när det gäller bostadsområden. Centerpartiet 

anser därför att de gamla upptagningsområdena ska omarbetas från grunden så att de bättre 

stämmer överens med var eleverna bor.  



 

Miljöpartiet (MP) 

• Varför finns inte elevstatistik och prognos för Tjärnö, Rossö, Valemyr och Koster med i 
bilagan? 

• Hur kommer det sig att man räknar med att elevantalet i Rossö skola kommer att sjunka från 
55 till 35 till läsåret 20/21, medan Tjärnös elevantal kommer att stiga? Båda skolorna bedöms 
ju ha en marginell inflyttning. Det är svårt att förstå varför de skolorna har två helt olika 
prognoser. 

• Varför inte överväga att Stare skall ingå i Tjärnös upptagningsområde, som det har gjort förr? 
Eftersom Tjärnö har kapacitet för ungefär dubbelt så många elever som idag, så kan det ju 
vara en bra idé att fylla upp denna fullt tjänliga skola istället för att skicka dem till Bojar-
skolan, som ju kommer att ha ett tillräckligt högt tryck av nya elever ändå, med tanke på 
nybyggnationen i Mällbyområdet bland annat. 

• På frågan om hur övergången till de nya upptagningsområdena skall se ut, så ser vi i 
Miljöpartiet helst att man gör en successiv övergång. Dels för att inte elever skall behöva 
ryckas ifrån den skola som de rotat sig i, men också för att man skall ha möjlighet att 
förändra/bromsa överflyttningarna ifall man märker att det behövs. 

 

Socialdemokraterna (S) 

• Varför har utredningen utgå från att befintlig skolstruktur med åtta stycken F-6 skolor och en 

7-9 skola är optimal och ska vara kvar? 



2014-‐08-‐22	  
Till	  Barn-‐	  och	  utbildningsnämnden	  och	  kommunstyrelsen	  
	  
Önskemål	  om	  komplettering	  av	  utredningen	  om	  ”översyn	  av	  
upptagningsområden	  för	  effektivt	  lokalutnyttjande”	  
Skrivelse	  från	  Rossö	  samhällsförening	  
	  
Rossö	  samhällsförening	  har	  tagit	  del	  av	  Barn-‐	  och	  utbildningsförvaltningens	  utredning	  
om	  skolornas	  upptagningsområden	  och	  lokalutnyttjande.	  	  
	  
Föreningen	  konstaterar	  att	  rapporten	  är	  genomarbetad	  och	  utgör	  ett	  viktigt	  
beslutsunderlag	  under	  kommande	  år	  för	  prioriteringar	  inom	  skolans	  
verksamhetsområde	  och	  därmed	  för	  kommunens	  framtida	  utveckling.	  Det	  gäller	  för	  
tätorten	  liksom	  för	  kommundelarna.	  Det	  är	  också	  tydligt	  att	  förväntad	  inflyttning	  främst	  
väntas	  ske	  i	  tätorten	  där	  trycket	  på	  skolorna	  ökar.	  	  
	  
Dock	  finner	  föreningen	  att	  beskrivningen	  av	  förväntad	  befolknings-‐
/bebyggelseutveckling	  i	  södra	  kommundelen	  har	  brister.	  För	  ett	  rättvisande	  underlag	  
och	  god	  kunskap	  bland	  beslutsfattare	  ber	  föreningen	  därför	  om	  att	  rapporten	  på	  
lämpligt	  sätt	  kompletteras	  med	  följande	  fakta:	  
	  	  
1. Ang framskrivningen av utvecklingen av elevantal: 
 
Saxat ur utredningen: 
”Elevutvecklingen för Rossö skola visar att elevantalet under den närmsta 5-årsperioden 
kommer att minska från dagens 55 till cirka 35. Inflyttningen i området förväntas vara låg 
utifrån att det inte planeras några större bostadsområden i upptagningsområdet.”  
 
Föreningens kommentar: Utredningen utgår snävt från bostadsbyggandet (nya fastigheter) i 
kommunen, och tar inte in omvandlingen av fastigheter från delårs- till helårsnyttjande som 
sker på t ex Rossö. Det är önskvärt att utredningen nämner denna trend, för de mindre 
skolenheterna kan en sådan utveckling ha stor betydelse för elevtillströmningen.  
 
Det är önskvärt att samtliga kommundelar får en likvärdig analys avs bostadsbebyggelsen, ny- 
och befintlig. Status och prognos för Rossö och Överbyområdet uppfyller inte de krav som 
kan ställas på en dylik utredning. Inom Mellegårdens upptagningsområde talas t ex om en 
”generationsväxling inom befintligt bostadsbestånd” – en sådan är nära förestående även på 
Rossö, t ex i Myrenområdet, bostäder som i huvudsak befolkades på 1960-talet. 
Strömstadsbyggen har tomter till försäljning för helårsändamål på Rossö. 
 
Den nya fördjupade översiktsplan som tagits fram (beslut hösten 2013, FÖP södra 
skärgården) nämns inte i analysen. FÖP:n medger ca 130-150 nya bostäder inom 
utredningsområdet. FÖP har för Rossös del redan resulterat i ett nytt planprogram för norra 
Rossö. Detta väntas medge cirka 30 bostäder genom en eller flera detaljplaner. Programmet 
presenteras på www.stromstad.se Ej heller berörs Överbyområdets potential att bidra med nya 
invånare såsom görs i FÖP. Området har  tack vare nya E6 och Bohusbanan – ett bra, 
kustnära läge med möjligheter till arbetspendling med tåg och bil både norrut och söderut. 
Bostadspriserna är också relativt låga. Många inflyttare nyttjar också servicen på Rossö, ie 
skola och butik.  



2. Ang befolkningsutvecklingen 
 
Föreningens kommentar: Utredningens diagram över födelsenetto och 
inflyttning/befolkningsutveckling kan kompletteras med ett per församling el kommundel. 
Där syns att Rossö och södra kommundelen bidragit med en procentuellt sett relativt stor 
andel av den ökade befolkningen i Std kommun 2010-2013. Rossö ökade sin befolkning med 
25 procent mellan 2009-2013, delvis tack vare nya kommunala lägenheter, men också tack 
vare bibehållen service och lokalsamhällets offensiva marknadsföring av boendekvaliteterna i 
området. Ingen annan kommundel växte i motsvarande omfattning under perioden. 
 
Rossö har dessutom en ålderssammansättning med jämförelsevis låg medelålder och med 
många unga hushåll som talar för stabil elevtillförsel till skolan även framgent. Detta framgår 
av diagrammet nedan. 
 

 
Källa: Applikation: GEOSECMA - KIR Datum: 2012-02-01 
  



3 Ang slutsatser och kommande arbete för skolans framtid och lokalbehov: 
 
Saxat ut ”Slutsatser” sid 6: 
”Ö-skolorna, Tjärnö, Koster och Rossö kommer att ett minskat elevantal” 
”Sammantaget visar utredningen att det är hög tid att ta ett samlat grepp om skolans framtid 
och dess lokalbehov. Enligt elevstatistiken behöver förändringar göras inför läsåret 
2016/2015. Därför måste politiska beslut fattas under hösten 2014 utifrån utredningens 
resultat och därefter behöver ett konkret arbete inledas. Arbetet måste ske i samverkan med 
Strömtadslokaler.” 
 
Föreningens kommentar: Föreningen anser att ö-skolorna inte kan likställas och att analysen 
av bostadsanvändningen behöver fördjupas med information ovan. De senaste åren har 
skolorna dessutom utvecklats i olika riktning. Föreningen vill se en mer nyanserad 
beskrivning som belyser den positiva utvecklingen på Rossö med omnejd samt den potential 
som finns för fortsatt inflyttning och tillväxt. 
 
Rossö samhällsförening ställer sig med denna skrivelse till förfogande som en samarbetspart i 
den utredning som aviseras avs ”samlat grepp om skolans framtid och dess lokalbehov”. En 
framtida utredning bör inkludera frågeställningar där ö-skolornas utreds som en del av 
lösningen för att klara utmaningen i form av ökat elevantal i kommun (270 fler till år 2025). 
Den bör också se över även Rossö skolas lokalbehov där förskolan är i stort behov av 
utrymme för att säkra framtida elevtillförseln till skolan. Det är i grunden positivt att 
kommunen, genom sitt varierade skolutbud, kan erbjuda inflyttare i kommundelarna fin 
service. På Rossö med omnejd finns definitivt stor potential för ett ökat invånarantal i en totalt 
sett växande kommun. 
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Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola (V) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen om att bygga en ny högstadieskola, utifrån att AB Strömstads-
lokaler gjort stora investeringar i lokalerna i form av nytt ventilations-
system, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, multiarena för att lägga 
grunden för en långsiktig och hållbar lokallösning 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022.  

AB Strömstadslokaler under de senaste åren gjort stora investeringar i fastigheten 
i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och hemkunskapssalar, samt 
multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och hållbar högstadieskola. Det 
fortsatta planeringsarbetet gällande Strömstiernaskolan kommer inkludera 
skolans långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler.  

Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att de genom-
förda investeringarna har lagt grunden för en möjlig utveckling av skolan.  

 

Ärendet  

Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022. 
Kommunfullmäktige beslutade 27 mars att remittera motionen till kommun-
styrelsen vars arbetsutskott i sin tur 27 mars 2019 remitterat motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionen lyfter fram ett nuvarande och kommande utvecklingsbehov när det 
gäller högstadiets lokaler. Motionens intention ligger i linje med det utvecklings-
behov som framkom i den lokalutredning som avslutades 2014 och som hittills har 
lett till om- och tillbyggnader av flera F-6-skolor.  

Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadium. Det innebär att skolan har 
hela kommunen som upptagningsområde. Den äldsta västra delen av skolan, 

Barn- och utbildningsnämnden 
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gamla samrealskolan, är byggd 1933 och den östra delen av skolan är byggd på 
1940-talet. I samband med införandet av grundskolan, i slutet av 1960-talet, 
byggdes skolan om och till.  

Strömstiernaskolan renoverades och byggdes om 1994 i samband med att den 
nya gymnasieskolan togs i bruk. Vid ombyggnaden fick också kommunala musik-
skolan nya lokaler vid Strömstiernaskolans aula-del. Mellan 2008 och 2010 
byggdes nya slöjdsalar och hemkunskapssalar. 2015 investerades cirka 15 miljoner 
i nytt ventilationssystem och bergvärme. Utöver detta har också källarplanet i 
östra delen renoverats för cirka 1,8 miljoner kronor för att skapa lektionssalar och 
fyra nya grupprum. Utomhusmiljön har också förbättrats genom uppförandet av 
en multiarena.  

Genom att elevantalet kommer att öka på Strömstiernaskolan behöver det 
långsiktiga lokalbehovet utredas och fastställas. Läsåret 2022/2023 kommer 
elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var cirka 440 elever, vilket ställer krav 
på utökade skollokaler. Utifrån den förväntade elevökningen, renoveringsbehov 
och behov av lokaler för gruppundervisning behöver man ta ett helhetsgrepp om 
skolans lokaler.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till lokalutveckling för de verksamheter 
som idag har sin verksamhet i Strömstiernaskolans lokaler, det vill säga 
högstadiet, grundsärskolan och kulturskolan. 

Mot bakgrund av att AB Strömstadslokaler gjort stora investeringar i fastigheten 
det barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att högstadieverksamheten 
ska bedrivas på Strömstiernaskolan.  

 

Perspektiv  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
En viktig del i elevernas arbetsmiljö är ändamålsenliga lokaler. Om eleverna inte 
har tillgång till ändamålsenliga lokaler i tillräcklig hög grad kommer det att på-
verka negativt deras möjligheter till kunskapsutveckling. Detta kan tillgodoses vid 
en till- och ombyggnad av Strömstiernaskolan.  

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
Det ekonomiska perspektivet kommer att belysas när förvaltningens förlag 
redovisas för nämnden hösten 2019. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Juridiskt perspektiv  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 
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Miljöperspektiv   
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Skolutredning 2014 

Lisbeth Lunneryd 
Utredare 
0526-19 467 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-192 10 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
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 BUN/2019-0171 

BUNau § 61 Skollokaler 2019 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

AB Strömstadslokaler utreda det långsiktiga lokalbehovet för 
högstadieverksamheten på Strömstiernaskolan 

2. att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga lokalbehovet för 
särskolan och kulturskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2022/2023 kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var cirka 440 
elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Mot bakgrund av detta behöver 
utredningsarbetet gällande Strömstiernaskolans långsiktiga lokalbehov komma 
igång för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga och ändamålsenliga 
lokaler. 

Utredningsarbetet behöver också inkludera lokalbehovet för särskolan och 
kulturskolan efter som de idag disponerar lokaler på Strömstiernaskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Skollokaler 2019 - Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

AB Strömstadslokaler utreda det långsiktiga lokalbehovet för 
högstadieverksamheten på Strömstiernaskolan 

2. att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga lokalbehovet för 
särskolan och kulturskolan 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är 
fallet. 
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Skollokaler 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1) att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
AB Strömstadslokaler utreda det långsiktiga lokalbehovet för 
högstadieverksamheten på Strömstiernaskolan  

2) att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga lokalbehovet för 
särskolan och kulturskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2022/2023 kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var cirka 440 
elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Mot bakgrund av detta behöver 
utredningsarbetet gällande Strömstiernaskolans långsiktiga lokalbehov komma 
igång för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga och ändamålsenliga 
lokaler.  
 
Utredningsarbetet behöver också inkludera lokalbehovet för särskolan och 
kulturskolan efter som de idag disponerar lokaler på Strömstiernaskolan. 

Ärendet  
Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade hösten 2012 att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra en översyn av kommunens upptagnings-
områden. Bakgrunden till beslutet var den positiva befolkningsutvecklingen i 
Strömstads kommun som i sin tur krävde god framförhållning gällande strategisk 
lokalplanering1. Översynen presenterades i sin första version våren 2014 och i en 
omarbetad version hösten 2014.  

Slutsatserna i översynen var att det ökade elevantalet ställde krav på utökade 
lokaler på Skee skola och Bojarskolan samt Mellegårdens skola. En annan slutsats 
var att Odelsbergskolans upptagningsområde behövde justeras för att verksam-
heterna skulle rymmas inom befintliga lokaler.2 

 

                                                 
1 BUN-protokoll; 2012-09-20 § 65 
2 Översyn upptagningsområden (version 6 – 2014-10-08); sid 5 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Slutsatserna resulterade i politiska beslut om byggnation av ny skola på Melle-
gården, byggnation av fyra nya klassrum på Skee skola, mindre ombyggnader på 
Rossö skola, omställning av Bojarskolan till en två-parallellig skola, samt byggna-
tion av ny förskola på Mellegården, Skee och Ånneröd.  

 

 

Genomförda investeringar och långsiktigt lokalplanering Strömstiernaskolan 

Strömstiernaskolan renoverades och byggdes om 1994 i samband med att den 
nya gymnasieskolan togs i bruk. Vid ombyggnaden fick också kommunala musik-
skolan nya lokaler vid Strömstiernaskolans aula-del. Mellan 2008 och 2010 
byggdes nya slöjdsalar och hemkunskapssalar. 2015 investerades cirka 15 miljoner 
i nytt ventilationssystem och bergvärme. Utöver detta har också källarplanet i 
östra delen renoverats för cirka 1,8 miljoner kronor för att skapa lektionssalar och 
fyra nya grupprum. Utomhusmiljön har också förbättrats genom uppförandet av 
en multiarena.  

Genom att elevantalet kommer att öka på Strömstiernaskolan behöver det 
långsiktiga lokalbehovet utredas och fastställas. Läsåret 2022/2023 kommer 
elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var cirka 440 elever, vilket ställer krav 
på utökade skollokaler. Mot bakgrund av detta behöver utredningsarbetet 
gällande Strömstiernaskolans långsiktiga lokalbehov komma igång.  

Utredningsarbetet behöver också inkludera lokalbehovet för särskolan och 
kulturskolan som idag disponerar lokaler på Strömstiernaskolan. 

 

Perspektiv  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)  
En viktig del i elevernas arbetsmiljö är ändamålsenliga lokaler. Om eleverna inte 
har tillgång till ändamålsenliga lokaler i tillräcklig hög grad kommer det att på-
verka negativt deras möjligheter till kunskapsutveckling.  

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)  
En projektering uppskattas till cirka 300 000 kr. Projekteringskostnaden ingår i 
som en del i hela investeringskostnaden och utgör en del av hyressättning. Om 
inte projektet genomförs kostnaden att belasta barn- och utbildningsnämnden. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Juridiskt perspektiv  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Miljöperspektiv   
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-19210 
Nicklas.Faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
AB Strömstadslokaler 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0004 

BUNau § 63 Förvaltningsövergripande information 2019 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

• Översynen av stabsfunktionerna och ledningsorganisationen har lett fram 
till ett förslag på beslut som kommer att samverkas 14/6. 

• Ett beslut om avstängning av elev i grundskolan har överklagats till 
förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har bifallit överklagan. 
Överklagan gäller att vårdnadshavare inte blivit informerade om beslutet 
på det sätt som skollagen föreskriver. 

• Arbetssituationen för förvaltningens personal är sedan en tid ansträngd 
dels på grund av det saknats personal, dels att intresset för 15-
timmarsverksamheten och utredningen av skolstruktur har varit stort och 
ökat behovet av kommunikationsinsatser. De fackliga företrädarna lyfter 
fram att arbetsbelastningen är hög i skolan och att det behövs mer 
resurser. 

• Förvaltningen har föreslagit ett samarbete med Strömstadslokaler kring 
vaktmästaruppgifter på våra förskolor och skolor utan skolvärd. 
Strömstadslokalers bedömning är att de inte kan genomföra uppgiften på 
ett effektivare sätt än vad det görs idag. 

• Vid förra nämndsmötet önskade nämnden  information om hur många 
15-timmarsbarn det finns i verksamheten, hur många av 15-
timmarsbarnen som får anpassade tider och hur många vårdnadshavare 
som avstår från 15-timmarsverksamheten. Denna information ger vid 
nämndens sammanträde 190625 under ärendet förvaltningsövergripande 
information 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att notera informationen 

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

BUNau § 64 Mål och budget 2019 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Prognosen att vid årets slut ha ett resultat i balans med budgeten ligger fast. 
Utfallet till och med maj månad visar på ett underskott som exempelvis beror på 
att budgeten inte justerats efter de nya lönenivåerna som började gälla från 1 
april. Inom måltidsorganisationen förväntas underskottet åtgärdas genom 
stängning av verksamheter under sommaren. Inom grundskolan sker 
kostnadsminskningar från augusti när nästa läsår startar med en förändrad 
organisation. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är 
fallet. 
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 BUN/2019-0098 

BUNau § 65 Mål och budget 2020 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 190625 ta 

fram en bruttolista, med alla tänkbara kostnadsminskningar, för att täcka 
effektiviseringar och volymökningar inom verksamheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet tillsammans med controller 
Linnea Ljungmarker. 

Den exakta nivån på barn- och utbildningsnämndens budget 2020 är inte klarlagd 
beroende på att beräkningen av kompensation för löne- och hyresökningar inte är 
färdigställd. Beslut finns om effektiviseringar på 3 750 Tkr. Volymökningar 
beroende på bl.a. fler elever och interkommunala ersättningar kommer inte att 
kompenseras. Muntliga besked har getts om att det inte finns politiskt stöd för 
effektiviseringar genom att avveckla skolor eller frivilliga verksamheter. 

Arbetsutskottet får en genomgång av förslag på effektiviseringar inom samtliga av 
nämndens verksamheter. Förslagen är framtagna av förvaltningsledningen i 
samarbete med rektorer och förskolechefer. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 190625 ta 
fram en bruttolista, med alla tänkbara kostnadsminskningar, för att täcka 
effektiviseringar och volymökningar inom verksamheterna. 

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



Mål, krav och riktlinjer

Normer och värden
Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt 
samhälles demokratiska värderingar? Se målen:
Avsnitt 1 och 2.1 i Lpfö 98, Lgr 11, Lgrsä 11, Lsam 11
Avsnitt 1 och 2.2 i Lgy 11 och Lgysä 13
Avsnitt. 1 i Lvux 12

Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med normer och 
värden? Se riktlinjer:
Avsnitt 2.1 i Lpfö 98, Lgr 11, Lgrsä 11, Lsam 11
Avsnitt 2.2 i Lgy 11 och Lgysä 13

Bedriver varje verksamhet ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever? Se kraven:
6 kap. 6, 7 och 8 §§ skollagen

Kunskap, utveckling och lärande
Uppfyller våra förskolor målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande där 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet? Se målen:
Lpfö 98 kap 2.2

Uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning målen för de kunskaper varje elev ska ut-
veckla? Se målen:
Avsnitt 2.2 i Lgr 11, Lgrsä 11, Lsam 11
Avsnitt 2.1 i Lgy 11, Lgysä 13 och Lvux 12
14 kap. 2 § skollagen

Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem samt vuxenutbildningen enligt de riktlinjer som gäller för 
arbetet med kunskap, utveckling och lärande? Se riktlinjer:
Avsnitt 2.2 i Lpfö98, Lgr11, Lgrsä11 och Lsam11
Avsnitt 2.1 i Lgy11, Lgysä 13 och Lvux 12

Centrala mål för verksamheten
Frågeställningarna inom varje område nedan syftar till att klarlägga om verksam-
heten överensstämmer med de nationella styrdokumenten.

Detta dokument är en del av Skolverkets webbstöd till det systematiska kvalitets-
arbetet på huvudmannanivå.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete/utgangspunkter/centrala-mal-for-verksamheten-1.209352
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete/utgangspunkter/centrala-mal-for-verksamheten-1.209352


Förslag till checklista vid huvudmannens
uppföljning inom området ”Kunskap, utveckling och lärande”
•  Har samtliga elever i grundskolans årskurs 3 nått de kunskapskrav som minst
  ska uppnås?
•  Har samtliga elever i grundskolans årskurs 6 och 9 nått betyget E, dvs. de kun- 
  skapskrav som minst ska uppnås?
•  Vilket är det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9?
•  Hur stor andel elever är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan?
•  Har samtliga elever i gymnasieskolan lägst betyg E i sina kurser och godkänt i
  gymnasiearbetet?
    – Har samtliga elever i gymnasiesärskolan lägst betyg E i sina kurser och
    godkänt i gymnasiesärskolearbetet?
    – Har samtliga elever som påbörjat gymnasieutbildning slutfört denna
    efter högst fyra år?
    – Har samtliga elever inom vuxenutbildningen, i den utsträckning som
    framgår av elevens individuella studieplan, getts möjlighet att
    uppnå kraven för en yrkesexamen,
    uppnå kraven för en högskoleförberedande examen, eller
    tillägnat sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella
    studieplan och som kan användas för vidare studier och i samhälls-,
    arbets- och vardagsliv?
•  Har varje elev inom vuxenutbildningen slutfört sina studier i den utsträckning
  som framgår av elevens individuella studieplan?

Ansvar och inflytande
Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen för barns och elevers inflytande samt elevers an-
svar? Se målen:
Avsnitt 2.3 i Lpfö 98, Lgr11, Lgrsä11, Lsam11, Lgy11 och Lgysä13
14 kap. 2 § skollagen

Har varje förskole-och skolenhet fungerande rutiner för hur barn och elever ska ges inflytande över 
utbildningen och ta ansvar för förskole- respektive skolmiljön? Se krav och riktlinjer:
4 kap. 9-17 §§ och 14 kap. 2 § skollagen,
Avsnitt 2.3 i Lpfö 98, Lgr11, Lgrsä11, Lsam11, Lgy11 och Lgysä 13
Avsnitt 1 och 2,3 Lvux 12

Finns det vid varje förskole- och skolenhet ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna samt 
möjlighet att för elevföreträdare att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse? Se kraven:
4 kap. 10 och 13 §§ skollagen

Samverkan mellan förskola/skola och hem
Finns det vid varje förskole- och skolenhet ett eller flera forum för samråd med vårdnadshavarna?
4 kap. 13 § skollagen

Har varje enhet fungerande rutiner för samverkan och fortlöpande dialog med föräldrarna om barn och 
elevers trivsel, utveckling och lärande. Se riktlinjer:
Avsnitt 2,4 Lpfö98, Lgr11, Lgrsä11, Lsam11
Avsnitt 2.5 Lgy11och Lgysä 13
Avsnitt 2.3 Lvux 12 (förekommande fall)



Övergång och samverkan
Finns ett fungerande samarbete till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande 
mellan de olika skolformerna och med fritidshemmet? Se riktlinjer:  
kap 2.5 i Lpfö, Lgr11, Lgrsä11, Lsam11

Skolan, omvärlden och utbildningsval
Tillgodoser enheterna varje elevs behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverk-
samhet? Se mål, krav och riktlinjer:
2 kap. skollagen
Avsnitt 2.6 i Lgr11, Lgrsä11, Lsam11
Avsnitt 2.4 Lgy11 och Lgysä 13
Avsnitt 2.2 Lvux

Betyg och bedömning
Är alla elever informerade om på vilka grunder betyg ges, dvs. ämnenas och kursernas mål och kun-
skapskrav? Se mål, krav och riktlinjer:
3 kap. 15 § skollagen
Avsnitt 2.7 i Lgr11, Lgrsä11, Lsam11
Avsnitt 2.5 i Lgy 11och Lgysä 13
Avsnitt 2.3 i Lvux

Rektors och förskolechefs ansvar
Är rektor respektive förskolechef  pedagogisk ledare och inriktar verksamheten mot de nationella må-
len?
Tar rektor respektive förskolechefs ansvar för skolans resultat och att verksamheten systematiskt och 
kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de nationella målen? Se kra-
ven: 
4 kap. 4-7 §§ skollagen
Avsnitt 2.6 och 2.7 i Lpfö 98
Avsnitt 1 (Varje skolas utveckling) och avsnitt 2.8 i Lgr 11, Lgrsä 11, Lsam 11
Avsnitt 1 (Varje skolas utveckling) och kap 2.6 Lgy11och Lgysä 13
Avsnitt 1 (Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter) och kap 2.4 Lvux12
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Budgetskrivelse barn- och utbildningsnämnden inför   

”Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022”  

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 1-9), gymnasiesärskola, 

gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, 

bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt skolskjutsar. 

 

1. Omvärldsanalys (med nyckeltalsjämförelser) 
Omvärldsanalysen gällande barn- och utbildningsnämndens verksamheter utgår från ett urval av 
SKL:s 13 trender.  
 

1.1. Trender  
 

1.1.1. Stigande förväntningar på välfärden (SKL:s trend nr 2) 

Det finns en ökad förväntan från medborgarna att skolan ska lösa samhällets ”tillkortakommanden”, 

vilket innebär att skolverksamheterna kontinuerligt får ett ökat uppdrag. Det finns också en större 

förväntan och krav på att skolan ska kompensera barn och ungdomars olika förutsättningar för 

lärande i form av särskilt stöd och extra anpassningar. Behoven har ökat de senaste åren och därmed 

också kostnaden. För att säkerställa att resurserna används på rätt sätt i förhållande till elevernas 

behov och härigenom bromsa kostnadsutvecklingen behöver skolans basorganisation utvecklas för 

att bli mer effektiv. I dag finns inga heltäckande nationella jämförelsetal gällande särskilt stöd, vilket 

gör att det är svårt att följa utvecklingen i förhållande till andra kommuner.  

 

1.1.2. Hårdare konkurrens om kompetens (SKL:s trend nr 3)  

Behovet av att rekrytera lärare och förskollärare kommer att öka visar Skolverkets lärarprognos1. 
Inom de närmsta fem åren behövs det på nationell nivå rekryteras motsvarande 77 000 
heltidstjänster. Stora pensionsavgångar tillsammans med ett lågt söktryck till lärarutbildningarna 
kommer att ställa krav på kommunerna. Här behöver kommunerna hitta nya sätt att rekrytera lärare 
till sina verksamheter. Ett sätt är att erbjuda personer med ämneskompetens anställning samtidigt 
som de läser in den pedagogiska kompetensen. En annan följd av lärarbristen utöver den rent 
kvalitetsmässiga är ekonomisk. Den ökade konkurrensen innebär att lärarlönerna ökar med 
löneglidning som konsekvens.  
 

1.1.3. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik (SKL:s trend nr 9)  

Digitaliseringen av i samhället har intensifierats under den senaste 10-årsperioden, så även i 

skolverksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun har successivt 

genomfört en satsning för att samtliga elever ska ha tillgång till ett digitalt läroverktyg. I dag har 

eleverna från förskoleklassen till och med årskurs 3 på gymnasiet ett eget digitalt läroverktyg. För att 

satsningen ska få full effekt på elevernas lärande krävs fortbildning kring användandet av digitala 

läroverktyg. Om inte detta görs finns risken att satsningen inte leder till ökad måluppfyllelse. En 

annan aspekt är att kostnaderna för digitaliseringen ökar, dels i form av digitala system och lärplatt-

formar dels i form av hårdvaran exv. datorer och iPads. Under den senaste 5-årsperioden har både 

drift- och investeringskostnader för nämnden ökat. 

                                                           
1 Skolverkets webbsida  
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1.1.4. Ökat kommunalt fokus på integration (SKL:s trend nr 10)  

De senaste årens migration ställer stora krav på integration av våra nyanlända. En del i detta är att ge 

dem utbildning och en yrkesintroduktion. För grundskolans del handlar det om ett ökat behov av 

modersmål och studiehandledning, medan det på gymnasienivå också handlar om att förbereda dem 

för yrkeslivet. Kravet på vuxenutbildning kommer också att öka då en viktig del av integrationen är 

SFI och yrkesintroduktion och –utbildningar. En del av denna satsning kommer att kunna finanserias 

av riktade statsbidrag med det innebär också ökade kostnader för kommunerna.  

1.2. Nyckeltal 
I tabell 1 finns nyckeltal redovisade i form av nationella jämförelsetal inom utbildnings-

verksamheterna. De nyckeltal där barn- och utbildningsförvaltningen kostnadsmässigt skiljer sig mest 

från rikssnittet är markerade med en röd ring.   

Jämförelsen visar att Strömstads kommun har en större kostnad för undervisningen på gymnasiet än 

riket. Strömstad Gymnasiums programutbud är utformat så att det finns två inriktningar per 

program. I och med att Strömstad gymnasium har ett relativt litet antal elever (ca 400) blir det stora 

antalet inriktningar kostnadsdrivande. Analysen visar att effektiviseringar kan göras genom att 

minska antalet inriktningar.  

 

Tabell 1: Nationella jämförelsetal 

Nationella jämförelsetal Strömstad 2016 Strömstad 2017 Riket 2017 

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 145 804 150 962 149 498 

Kostnad per inskrivet barn i 

fritidshem 

35 681 37 218 37 973 

Kostnad per elev i förskoleklass 71 055 65 095 57 323 

Kostnad per elev totalt i grundskola 112 678 117 148 109 462 

- undervisning 56 667 63 357 60 662 

- lokaler 20 776 20 717 17 988 

-övrigt 35 235 33 074 30 812 

Kostnad per elev totalt i gymnasiet 138 441 146 653 113 478 

- undervisning 73 415 80 146 59 054 

- lokaler 24 598 25 345 19 612 

-övrigt 40 428 41 162 34 812 

 

(Källa: Kolada, Jämföraren 2016 och 2017-års kostnader för Strömstad och riket) 
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När det gäller förskolans verksamhet visar jämförelsen att Strömstads kommun har en högre 

personalkostnad per inskrivet barn än ett slumpmässigt urval av kommuner. Personalkostnaderna de 

tre senaste åren visar att Strömstads kommun ligger högst av de 10 kommunerna, samtidigt som 

kommunen också ligger över riksgenomsnittet.  

Tabell 2: Kostnaden per inskrivet barn i förskolan 

Nationella jämförelsetal Förskola 

Kostnad personal kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

2015 2016 2017 Placering 

 Alingsås 95 621 100 141 104 504 6 

 Kungälv 99 008 106 005 114 254 9 

 Lysekil 88 071 92 383 96 777 3 

 Mariestad 97 238 99 911 103 410 4 

 Skara 89 130 94 861 96 723 2 

 Skövde 88 011 88 426 89 312 1 

 Stenungssund 94 881 96 107 103 547 5 

 Strömstad 113 654 114 021 119 409 10 

 Uddevalla 102 620 98 151 110 133 8 

 Åmål 96 499 104 201 107 615 7 

Riket 100 460 105 138 108 892 Rikssnitt 

 

(Källa: Kolada 2015, 2016 och 2017-års kostnader) 
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2. Konsekvens av förändrad ram  

2.1. Effektiviseringar  
Under våren 2018 fick samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar 

omfattande 3 % av sin budgetram. Barn- och utbildningsförvaltningens ledning har i dialog med 

cheferna tagit fram olika förslag (inklusive konsekvensbeskrivningar) till effektiviseringar och 

besparingar motsvarande drygt 18 Mkr.  

Av dessa har barn- och utbildningsnämnden valt att gå vidare med sex stycken effektiviseringsförslag 

omfattande 8,1 Mkr. De i tabell 2:1 föreslagna effektiviseringarna kan komma att förändras när den 

slutgiltiga budgetramen föreligger. En eventuell justering sker i samband med att nämnden be-

handlar sin internbudget.  

 

Tabell 2:1 - Föreslagna effektiviseringsåtgärder  

Åtgärd Förslag Verksamhetskonsekvens Nettoeffekt Bruttoeffekt 

Minskad personal-
kostnad Strömstad 
Gymnasium 

Förändring av 
gymnasieskolans 
program- och 
inriktningsutbud, samt 
översyn av 
organisationen i stort 
utifrån höga personal-
kostnader (nationella 
jämförelsetal) 

Kan komma att påverka antalet elever 
som väljer att läsa i annan kommun 
utifrån ett minskat inriktningsutbud. 
Beroende på hur undervisnings-
organisationen utformas kan en 
eventuell minskad lärartäthet komma att 
påverka lärarpersonalens arbets-
belastning negativt. Detta kan få 
konsekvenser för möjligheten att 
rekrytera och behålla personal. Om 
effektiveringen leder till allt för stora 
undervisningsgrupper kan det innebära 
sämre möjligheter för elevernas 
kunskapsutveckling 

3500 3500 

Samordna särskilt stöd Kostnaden för det 
särskilda stödet 
omfattar idag cirka 12 
Mkr. Genom att 
samordna det särskilda 
stödet, hitta nya 
organisationsformer och 
successivt avveckla 
elevassistenter finns det 
möjlighet att öka 
kvaliteten i det särskilda 
stödet och bli mer 
kostnadseffektiva.  

Undervisningen utifrån särskilt stöd 
behöver i allt större grad samordnas och 
organiseras i grupper på respektive skola 
med kanske också på kommunnivå. En 
utveckling av det särskilda stödet 
innefattar också ett ökat behov av 
kompetensutveckling av lärare för att de 
i större utsträckning ska kunna hantera 
elevernas individuella förutsättningar.   

1600 1600 

Minskad ledningsresurs 
inom den samlade 
elevhälsan RC 

Tjänsten som biträdande 
verksamhetschefen på 
RC tas bort 

Genom samordningsvinster i 
ledningsgruppen kommer åtgärden inte 
att innebära någon negativ konsekvens 

580 580 

Effektivisera förskolans 
verksamhet 

Samordning och 
förändrad 
organisation och 
förändrade rutiner inom 
förskolan utifrån höga 
personalkostnader 
(nationella 
jämförelsetal) 

Genom en effektivare organisation 
minskar behovet av vikarier samtidigt 
som fler barn kan beredas förskoleplats. 
Viktigt att säkerställa att barngrupperna 
har rätt sammansättning och att 
effektiviseringen inte påverkar kvaliteten 
i verksamheten och ökar personalens 
arbetsbelastning. Detta kan få 
konsekvenser för möjligheten att 
rekrytera och behålla personal.  

1500 1500 
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Översyn av icke nyttjade 
lokaler 

Avyttra roddgymnasiets 
kallförråd 

Ingen skillnad för verksamheten då 
lokalen inte används 

125 125 

Minskad prestanda på 
IT-datorer/lärverktyg 

Minskad prestanda 
gällande digitala 
lärverktyg 

Ingen konsekvens för undervisnings-
verksamheten, men kan komma att kräva 
annan programstruktur 

800 800 

Konkurrensutsätta 
städverksamheten 

Undersöka om 
städverksamhet på 
entreprenad blir mer 
kostnadseffektiv  

En eventuell effektivisering kan i dag inte 
beräknas 

  

Summa:   8 105  

 

2.2. Kostnadsökningar volymförändringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden verksamheter har påverkats volymmässigt av de senaste årens 
inflyttningar och höga födelsetal. Det har framför allt ökat behovet av förskoleplatser. De beslutade 
förskolebyggnationerna genererar en ökad driftskostnad i form av personal och hyra. En annan 
konsekvens av volymökningarna gäller grundskolan. Att behålla samma lärartäthet inom grundskola 
och fritidshem leder till kostnadsökningar motsvarande 1 600 Tkr.  
 
Tabell 2:2 - Kostnadsökningar 2019 
 

Åtgärd Kostnadsökning Belopp (tkr) 

Utökad hyra nybyggda lokaler Skee förskola (Grålös) två 
avdelningar (nettokostnadsökning) 

 2000 

Personalkostnader pedagoger och måltid/städ utökning två 
avdelningar Skee förskola (Grålös) 

Pedagoger 2 820 
Måltid 270 

Hyra nybyggnad Ånneröd förskola 2 600 

Personalkostnader utökning två avdelningar Ånneröd förskola Pedagoger 2 820 

Städ och måltid 750 

Ökat elevantal med bibehållen lärartäthet grundskola och fritids 1 600  

Bojarskolan etapp 1 (halvårseffekt) 300 

Hyra nya klassrum Skee skola (halvårseffekt) 600 

Hyra nya Mellegårdens skola (halvårseffekt) 
 

700 

Ökade interkommunala kostnader särgymnasiet 1 000 

Summa: 15 460 



 

3. Mål  
Barn- och utbildningsnämndens övergripande målsättning: 

 ”En förskola och skola där alla barn och elever och all personal känner stolthet, trygghet, glädje 

och förväntan” 

 ”En förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin 

förmåga"  

 "En skola där varje elev får de bästa förutsättningar att nå sina kunskapsmål”. 

3.1. Kortfattad bakgrund till val av mål 
En av barn- och utbildningsnämndens uppgifter är att skapa förutsättningar för en likvärdig skola så 

att samtliga elever når kunskapsmålen. Mot bakgrund av detta har fokusområden "Barn- och 

utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan” valts ut.   

3.2. Nämndmål, styrtal (hur måluppfyllelse mäts och när) samt aktiviteter  
 

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan 

Långsiktiga mål Nämndmål Styrtal Aktiviteter 

2030 rankas Strömstads 

förskolor och skolor 

bland landets bästa. 

 

Alla elever i årskurs 6 och 9 
(100 %) når kunskapskraven i 
samtliga ämnen. 
 
Alla elever i årskurs 9 (100 %) 
är behöriga att söka ett 
nationellt gymnasieprogram 
 
Alla elever i årskurs 3 och 6  
(100 %) når godkända 
resultat i nationella proven 
 
 
Trygghet i skolan för alla 
oavsett skolform 
 
 
 
Kvalitets- och miljömässigt 
bättre mat genom ökad 
andel ekologiska och 
närodlade livsmedel 
 
Bibliotek/digitalisering för att 
öka läsandet. Komplettera 
skolorna med möjlighet till 
lån av digitala medier (e-
böcker) 
 
Giftfria förskolor/ 
skolor, planera för flexibel 
användning och anpassa till 
ny pedagogik 
 
Väderskydd på alla 
skolor/förskolor 

- Andel elever i årskurs 6 
och 9 med godkända 
betyg i samtliga ämnen 

 
- Andelen elever i årskurs 

9 som är behöriga till 
nationellt program  
 

- Andel elever i årskurs 3 
och 6 som nått 
godkända resultat i 
nationella proven 

 
-  Andel elever som i 
elevenkäten uppger att 
de känner sig trygga i 
skolan 

 

-  Andel ekologiska 
livsmedel 

 

 

- Antal skolor med 
möjlighet till lån av 
digitala medier (e-
böcker) 

 

- Andelen förskolor som 
är giftfria 

 
 
 
- Andel skolor/förskolor 

med väderskydd 
 

 

- Delmål 2019 minst 75 % 
- Delmål 2020 minst 80 % 
- Delmål 2021 minst 80 % 
 

- 100 % 

 

 
- 100 % 

 

 
 

- 100 % 

 

 
 
 

- Andel 2019 minst 27 % 
- Andel 2020 minst 30 % 
- Andel 2021 minst 32 % 
 

 

- 100 % 

 

 

- 2019 100 % av för-
skolorna är sanerade 
 

- 2019 80 % 
 

- 2020 85 % 
- 2021 100 % 
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Forts. Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan 

Långsiktiga mål Nämndmål Styrtal Aktiviteter Långsiktiga mål 

2030 erbjuder 

Strömstad ett attraktivt 

utbud av gymnasie-

utbildningar liksom 

eftergymnasiala 

högskole- samt 

universitetsutbildningar. 

 

Strömstad Gymnasium 

erbjuder nationella 

gymnasie-program för i 

första hand för 16-åringar i 

Strömstad, Tanum och Dals-

Ed 

- Andelen nionde-
klassare från 
Strömstiernaskolan som 
söker till Strömstad 
Gymnasium 

 

- 2019 80 % 
- 2020 85 % 
- 2021 100 % 
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4. Översiktlig verksamhetsplan för 2019 och kortfattad plan för 2020-2022 
Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenten innebär att alla elever ska garanteras en likvärdig 

undervisning inom samtliga skolformer där fokus sätts på de långsiktiga målen och det centrala 

innehållet i respektive ämne. Utöver det nationella skoluppdraget har barn- och utbildningsnämnden 

också till ansvar att utveckla kulturverksamheten inom bibliotek och kulturskola samt utveckla 

måltids- och städverksamheten. Uppdragen ska kopplas samman med kommunens vision 2030. ”Det 

livslånga lärandet – alla ska lyckas i skolan” och med barn- och utbildningsförvaltningens 

pedagogiska helhetsidé ”Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang”. 

Uppdraget ska i sin helhet präglas av framtidstro som bygger kommunens värdegrund ansvars-

tagande, respekt, tillit och ärlighet. 

Den övergripande målsättningen för barn- och utbildningsförvaltningen under åren 2019-2022 är att 

höja kvaliteten och öka elevernas kunskapsresultat inom samtliga skolformer, samt att skapa 

attraktiva kultur- och fritidsverksamheter för våra barn och unga. Strategin är att genom tydlig 

ledning och styrning på alla nivåer samla medarbetarna kring organisationens visioner och mål och 

utveckla en gemensam kultur där det dagliga arbetet alltid kopplas till visionen ”Alla ska lyckas i 

skolan”. Härigenom skapas möjligheter för Strömstads kommun och barn- och utbildnings-

förvaltningen att bli ett föredöme som skolkommun.  

En del i barn- och utbildningsnämndens strategi är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Under 

hösten 2017 initierade barn- och utbildningsnämnden ett utvecklingsarbete gällande det 

systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genom att anta riktlinjer. 

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

Tabell 4:1 – Prioriterade utvecklingsområden 2019 
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4.1. Förskola 
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen 

skolform och styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns utveckling och lärande, samt 

erbjuda barnen en trygg och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån barnen och 

barngruppens behov så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. All utbildnings-

verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket genomsyrar hela 

verksamheten. 

4.1.1. Verksamheten under år 2019 

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har lett till att kommunen idag kan erbjuda 

förskoleplats inom lagstadgad tid. Nya förskolor på Ånneröd och Grålös står klara i början av 2019 

och innebär att vi får utökad kapacitet att ta emot barn i förskolan, som varje år ökar i omfattning. 

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Förstelärarna kommer att utveckla ett arbete med en fördjupning i analys och 

reflektion mot förskolans styrdokument.  

Ytterligare kompetensutveckling kommer att ske i samverkan med förskolans specialpedagoger 

exempelvis ”MUGI” motorisk utveckling, IT i förskolan, ”TAKK” tecken som stöd, språkutveckling, 

”Marte Meo” och övriga utbildningsprogram för personalen.  

Utvecklingsområden: 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Utveckla medvetenheten och förståelsen för förskolans uppdrag och mål utifrån förskolans 

styrdokument 

 Arbetsmiljön för personalen 

Förväntat resultat: 

 Höja kompetensen om förskolans uppdrag, så att alla barn lyckas i skolan 

 Lägre sjukfrånvaro 

4.1.2. Plan för åren 2020-2022 

I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet ökar kommer behovet av förskoleplatser 

fortsatt att vara stort. Detta ställer krav på strategisk lokalplanering såväl på förvaltningsnivå som på 

övergripande kommunnivå. Det kommer under de närmaste åren också att finnas behov av en 

strategisk rekryteringsplan för att öka andelen behöriga pedagoger i förskoleverksamheten.  

Implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska vara verkställt i verksamheten.  

 

4.2. Fritidshem 
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. 

Verksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och 

rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  

4.2.1. Verksamheten under år 2019 

Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet.  
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Elevantalet i fritidshemmen har fortsatt att öka. Det leder till större elevgrupper, vilket innebär ett 

ökat behov av lokaler och lärare. Dessutom har elevernas vistelsetid ökat i omfattning, vilket gör att 

det finns ett ökat behov av fler lärare under hela dagen. 

Lärarna kommer att fortsätta att träffas i ett gemensamt nätverk för att samarbeta och utbyta 

erfarenheter ifrån de olika fritidshemmen där också viss kompetensutveckling sker. 

En utmaning är rekrytering. Det är brist på behöriga lärare och det blir allt svårare att rekrytera till 

fritidshemmen. 

Utvecklingsområden: 

 Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att genomföra kompetensutveckling, och 

systematiskt planera, genomföra och utvärdera undervisningen 

 Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT 

 Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för digitala verktyg och IKT i 

undervisningen 

 Utveckling av det särskilda stödet 

Förväntat resultat: 

 att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade elevantalet 

 att lärarna i fritidshem har tillgång till digital utrustning 

 att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetens i förhållande till digitala läroverktyg och 

IKT 

 att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt bestämmelserna i förordningen 

utifrån gemensamma riktlinjer och former 

4.2.2. Plan för åren 2020-2022 

Antalet barn som har fritidshemsplats ökar och detta ställer krav på hur fritidshemmen organiserar 

sin verksamhet för att utveckla den goda lärmiljön. Under de närmaste åren är det därför nödvändigt 

att sätta fokus på ett systematiskt utvecklingsarbete inom fritidshemmen i förhållande till de 

nationella målen.  

En annan utmaning de närmaste åren är att kunna rekrytera behöriga lärare till fritidshemmen. Idag 

är det svårt att rekrytera lärare och detta kräver, på samma sätt som inom förskolan, en strategisk 

rekryteringsplan. Det är också viktigt att lärarna i fritidshemmen får kompetensutveckling som utgår 

från fritidshemmens uppdrag och behov.  

4.3. Förskoleklass 
Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling. Under-

visningen ska erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar 

övergången från förskola till skola och fritidshem. Genom detta bidrar förskoleklassen till kontinuitet 

och progression i elevernas utveckling och lärande samtidigt som den förbereder eleverna för 

fortsatt utbildning.  

4.3.1. Verksamheten under år 2019 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn som under året fyller 6 år. 
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Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan har fritidshemmen tagit 

fram sina verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå målen för förskoleklassens centrala innehåll: 

 Språk och kommunikation 

 Skapande och estetiska uttrycksformer 

 Matematiska resonemang 

 Natur, teknik och samhälle 

 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket ställer krav på språkutvecklande 

undervisning för att stärka både språket och lärandet hos eleverna. 

Utvecklingsinsatser 

 Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala läroverktyg och IKT 

 Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans nätverk 

 Utveckling av modersmålsstöd 

Förväntat resultat 

 att förskoleklassen kan hantera och rymma det ökade elevantalet 

 att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträckning som behövs i förskoleklass 

 att förskollärarna har förutsättningar att genomföra kartläggningar enigt styrdokumenten 

4.3.2. Plan för åren 2020-2022 

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på att systematiskt utveckla innehållet i 

verksamheten, organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa förutsättningar för det 

centrala innehållet i undervisningen.  

Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta pedagogiska uppdraget och en långsiktig 

strategi för rekrytering av behöriga förskollärare. Det krävs goda rutiner för systematisk uppföljning 

och analys av verksamhetens resultat på enhetsnivå och på kommunnivå avseende förskoleklassens 

syfte och det centrala innehållet i läroplanen. 

 

4.4. Grundskola 
Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna kunskaper och gemensamma värden och utveckla 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling och förbereder eleverna för aktiva livsval samt ligga till grund för fortsatt utbildning. 

4.4.1. Verksamhetsår 2019 

Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan har grundskolan tagit fram 

sina verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan. Ett 

tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet och utbildningsverksamheten 2019 är att öka elevernas 

måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan. 
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Till detta behöver strategier och organisationen för modersmål och studiehandledning förstärkas. 

Utöver detta finns också behov av att utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

och organisationen kring eleverna särskilda stöd.   

Utvecklingsinsatser: 

 Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd, värdegrundsarbete, språk och 

matematik genom kollegialt lärande mellan skolenheterna 

 Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning 

Förväntat resultat: 

• Ökade kunskapsresultat grundskolan  

• Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar hälsofrämjande och förbyggande 

• Att samtliga elever som har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning kan 

erbjudas detta  

4.4.2. Plan för åren 2020-2022 

Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt utveckling av verksamheten både till 

form och till innehåll för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att läggas på att 

säkerställa att samtliga elever får det särskilda stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det särskilda stödet, modersmålsundervisning och undervisning 

i svenska som andraspråk kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form av resurser och 

utvecklingsarbete.  

 

4.5. Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för vuxna 
Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov 

och så långt som det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola och gymnasiet. 

Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin undervisning uteslutande i andra kommuner, däremot 

erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna.  

4.5.1. Verksamheten under år 2019 

Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningsskola krävs personellt stöd och fler anpassade 

lokaler. Det finns också ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i årskurs 1-3. 

4.5.2. Plan för åren 2020-2022 

Under de senaste åren har antalet elever som har rätt till gymnasiesärskola ökat. Detta ställer krav på 

ökad flexibilitet för att kunna möta alla elevers olika behov. Mot bakgrund av detta behöver 

Strömstads kommun de närmaste åren se över möjligheten att hitta flexibla lösningar för de elever 

som inte vill eller kan läsa i andra kommuner. 

 

4.6. Gymnasieskolan  
Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet som goda samhällsmedborgare. 
Utbildningen ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande 
utbildning.  
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4.6.1. Verksamheten under år 2019  

Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer under 2019 att vara inriktat på att utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan har gymnasiet tagit 

fram sina verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag och läroplan.  

Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända betyg i samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta 
sina gymnasiestudier inom tre år och att samtliga elever ska utvecklas så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.  
 
Ett annat mål för verksamheten är att hitta ett program- och inriktningsutbud som svarar mot 
elevernas behov samtidigt som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.  
 
Utvecklingsområden:  
 

• utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande och digital kompetens  
• utveckla och förbättra samtliga program som erbjuds på Strömstad Gymnasium   
• arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis och andra myndigheter för tydlig 

gränsdragning och nolltolerans mot droger och kränkningar  
 

Förväntat resultat:  
 

• Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever som erhåller gymnasieexamen inom tre 
år   

 

4.6.2. Plan för åren 2020-2022  

De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet 
och attraktivitet. Det är ett arbete som behöver fortsätta de närmaste åren.  Samarbetet mellan 
grundskolan och gymnasiet behöver ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden 
för en optimal övergång mellan skolformerna, men också för att skapa en känsla av sammanhang för 
våra ungdomar i Strömstad. Strömstad Gymnasium ska gå i bräschen för den digitala utvecklingen 
och skapa undervisningsformer som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett 
högre användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen höjer motivationen och i slutänden också 
måluppfyllelsen.   
  

4.7. Vuxenutbildning  
Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och stimulera vuxna i deras lärande. Vuxna ska ges 
möjlighet utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet, men också att främja sin personliga utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Vuxen-
utbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbets-
former med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.   
 

4.7.1. Verksamheten under 2019  

Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer att ske under 2019, bland annat genom samverkan 
med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.  
 

Under 2019 kommer vuxenutbildning att fortsätta utvecklingen av de utbildningar som erbjuds. 
Inom yrkesvux erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning, barnskötarutbildning, 
lärlingsutbildning till kock och elektriker samt en kombinerad sfi-yrkesvuxutbildning inom bygg. 
Under hösten 2018 avslutades arbetet med lokal ansökan att bli ett certifierat vård- och 
omsorgscollege, vilket betyder att vi har en nationell kvalitetsstämpel på utbildningen.  
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Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen SFI -kurser inom studieväg 1, 2 och 3 dag 
och kväll samt vissa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Ett utvecklingsarbete för 
vuxenutbildningen är att nå ut till de kommuninnevånare som vill studera på Särvux.   
Vuxenutbildningen och framför allt svenska för invandrare (sfi) kommer att arbeta 
språkutvecklande för att snabba på elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka 
genomströmningen och därigenom ge elever större möjlighet att söka de yrkesutbildningar som 
erbjuds inom RYV-samarbetet (Regional yrkessamverkan).  
 

4.7.2. Plan för åren 2020-2022  

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller kompetensutveckling av kommunens 
invånare från 20 år och uppåt. Utbildningen kommer också ha en viktig roll för nyanlända 
kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får uppehållstillstånd och blir folkbokförda i 
Strömstad kommun.   
  
Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa då verksamheten har en viktig roll i 
integrationen av kommunens ”nysvenskar”. Detta ställer krav på vår verksamhet, att den är flexibel 
både beträffande organisation och val av arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxenutbildning 
som kan genomföra utbildningar som är behovsanpassade och yrkesinriktade.   
 

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om innehåll och omfattning och samarbete med 
arbetslivsenhet, arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.  
  

4.8. Resurscentrum 
Resurscentrum är barn- och utbildningsnämndens samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar också med åtgärdande insatser på olika 

nivåer inom skolan. Resurscentrum ansvarar också för kuratorsuppdrag i ungdomsmottagningen 

samt öppna förskolan inom familjecentralen.  

4.8.1. Verksamheten under år 2019 och plan för 2020-2022 

Under verksamhetsåret kommer resurscentrum att utveckla elevhälsan för att säkerställa att 

verksamheten är förenlig med gällande förordningar. Utvecklingen ska också garantera att 

elevhälsans resurser används på ett optimalt sätt utifrån god ekonomisk hushållning, samt att 

organisationens utformning stöds av aktuell forskning inom området och att den ger en god effekt på 

elevernas kunskapsutveckling.  

4.9. Kulturskolan 
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga kursverksamheten i musik, dans och media som 

främst vänder sig till barn och unga i Strömstads kommun och i viss mån till vuxna. Kulturskolan 

genomför musikundervisning i grundskola, grundsärskola och gymnasium.  

4.9.1. Verksamheten under år 2019 

Under 2019 kommer kulturskolan att utveckla kursverksamheten: 

• ensemblespel i de lägre åldrarna för att öka intresset för samspel och musicerande 
• Drum Corps i samarbete med Haldens musikskola som syftar till att höja intresset för slagverk  
• fördjupningskurs i dans med inriktning mot högre studier 
• fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom nätverks- och ledningsträffar 
• Resurscentrum och kulturskolan samarbetar kring elever med funktionsnedsättning 
• Kulturskolan ska aktivt delta i planerandet av kulturen med kultursamordnare, kommunens 

kulturverksamheter och andra kulturaktörer för ett brett, samordnat kulturliv  
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Kulturskolan genomför också undervisning inom nya områden med hjälp av bidrag från statens 

Kulturråd. Med bidraget genomförs kursen Färg och Form och Prova-på dans för åldrarna 4-6 år på 

förskolorna i kommunen. 

4.9.2. Plan för åren 2020-2022 

Planen framåt är att arbeta med fokusområdena och att fortsatt utveckla samarbeten med andra 

kommuner i närområdet. Kulturskolan kommer i samarbete med lokalutredningens ansvariga 

utforma en långsiktig strategi för Kulturskolans lokaler. 

 

4.10. Stadsbiblioteket 
Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera 

media i olika former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och tidskrifter, fjärrlåna 

kursmaterial och annan media, ladda ned e-böcker och ljudböcker, söka i bibliotekskatalogen, få 

samhällsinformation och ta del av programverksamhet. I Stadsbibliotekets ansvar ingår även 

skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan. Folkbibliotek och skolbibliotek har 

delvis olika uppdrag. Skolbiblioteken skall i samråd med rektor och pedagoger skapa goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet för eleverna. Folkbiblioteket skall främst främja personlig 

utveckling och bildning på fritiden.  

4.10.1.  Verksamheten under år 2019 

Biblioteken har fortsatt sitt arbete med att anpassa bokbestånden utifrån låntagarnas behov och 

genomföra den biblioteksplan som antogs av BUN 2014. Detta innebär bland annat inköp av 

litteratur på andra språk för både barn och vuxna, i form av lättlästa böcker, ljudböcker, e-böcker och 

språkkurser. Tillgång till anpassad litteratur och litteratur på modersmålet är en förutsättning för att 

våra nyanlända snabbt lär sig svenska.  

Tillsammans med kommunens rektorer, Språkutvecklargruppen och BUF har biblioteket arbetat med 

att säkerställa skolbiblioteksverksamheten på alla F-6 skolor. I ett första steg har medel för bokinköp 

avsatts och kommunens barnbibliotekarie har lagt grunden till en skolbibliotekscentral. En 

handlingsplan för fortsatt verksamhet är påbörjad. 

En dialog om införskaffande av en självbetjäningsautomat och i förlängningen införandet av 

MerÖppet har förts. En självbetjäningsautomat har nu köpts in. Installering sker augusti/september.  

Stadsbiblioteket har fortsatt sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans med olika externa 

aktörer. 

Biblioteken i Strömstad och Tanum har genomfört två gemensamma utbildningsdagar för 

personalen.  

4.10.2. Plan för åren 2020-2022  

Ökad inflyttning ger ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster. Vi fortsätter inköp av media av olika 

slag och på olika språk. Vi ser ett behov av en studiebibliotekarie som kan hjälpa till med 

informationssökning, källkritik och samhällsinformation.  

Målet är ett skolbibliotek i någon form på varje F-6 skola, och skolbibliotekscentralen blir navet i 

verksamheten. För att till fullo uppfylla Skolinspektionens krav bör kommunen anställa en 

skolbibliotekarie och en litteraturpedagog som tillsammans med befintlig bibliotekspersonal blir en 

pedagogisk resurs för eleverna.  Skolbiblioteksverksamheterna på Strömstad gymnasium och 

Strömstiernaskolan skall genomlysas och skolbiblioteksplaner kommer att upprättas. 
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Utvärdering av självbetjäningsautomaten sker i januari och med den fortsatt dialog och information 

kring MerÖppet. MerÖppet innebär att medborgarna har tillgång till sitt bibliotek utanför ordinarie 

öppettider, men utan personal. Diskussioner förs med andra bibliotek inom NBBF (Norra Bohusläns 

Biblioteksförbund) om gemensam upphandling. 

En ambition är att i samarbete med andra utöka programverksamheten för vuxna. Bl a om hur man 

använder internet, sociala medier, appar, söker information osv, tillsammans med kommunens IT-

avdelning. 

En väl fungerande och rätt utnyttjad biblioteksverksamhet som får växa i takt med efterfrågan, inte 

minst på det digitala området, är en viktig resurs att räkna med för både för kommun och kommun-

invånarna.  

 

4.11. Måltider och Städ 

4.11.1. Måltider 

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, 
undantaget köken i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge. Uppdraget är att 
ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, skolor, särskilda boenden samt matdistribution.  Tre 
tillagningskök utgör basen i organisationen, Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans kök och 
Sjukhusköket. I tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet samt huvudkomponenten 
till måltider som distribueras och äts i övrig verksamhet. Kosters och Rossö förskola/skola är också 
tillagningskök av geografiska skäl. 
 
Utvecklingsområden  
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och byggnation av ett multifunktionellt kök 
fortsätter planeringsarbetet under 2019. Arbetet kommer även att inkludera en översyn av befintlig 
ledningsorganisation.  

• utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg 
• implementera kostdataprogram för att säkerställa måltider näringsmässigt och ekonomiskt 
• måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg 

  
Förväntat resultat 

• att med fler val kunna uppleva att man kan påverka måltiden 
• att med en ökning av antal portioner ändå kunna producera vällagade måltider i 

måltidsenhetens kök 
• att tillsammans med matgästen planera måltiden och måltidsmiljön 

4.11.2. Städ 

Städenheten städar ca 39 500 m² inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även 
inom kommunens övriga förvaltningar. Totalt städas 47 enheter och av dem är det fler än en person 
på tre enheter. 
 
Utvecklingsområden/förväntat resultat 
 

• att få till stånd organiserad samordning med föreningsanvändandet av lokaler 
• att få till stånd rutiner för evenemang på helger, samt förbättrad service för föreningar som 

tränar kvällstid 
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5. Tabeller 

5.1. Driftbudget i tkr  

 
 
5.2. Verksamhetsförändringar i tkr  

 

Förändring ram 2018, budget 2019

(tkr)

Intäkter

Verksamhet Ram 2018 volym övrig volym övrigt ökning minskning Budget 2019

Biblioteksverksamhet -5 799 -5 799

Kulturskola -2 847 -2 847

Förvaltningsövergripande verksamhet -11 353 800 -10 553

Särskoleverksamhet -8 475 -1 000 -9 475

Skolskjutsar -9 700 -9 700

Måltidsverksamhet -34 475 -690 -35 165

Städverksamhet -10 429 -330 -10 759

Grundskola/Förskoleklass -106 038 -1 100 1 600 -105 538

Resurscentrum -19 169 580 1 240 -17 349

Gymnasieverksamhet -39 497 3 000 125 -36 372

Vuxenutbildningen -7 132 -7 132

Förskole- och fritidsverksamhet -83 010 -6 140 1 500 1 700 -85 950

Lokaler -6 200 -6 200

TOTALT -337 924 -8 260 6 680 -7 200 925 1 700 1 240 -342 839

Ram exklusive kapitalkostnader

Personalkostn* Övriga kostn

Förändring

 * exkl indexförändring

Verksamhet och händelse Effekt 2019 Helårseffekt

Utökad hyra nybyggda lokaler Skee förskola (Grålös) två 

avdelningar (nettokostnadsökning)
-2000 -2000

Personalkostnader pedagoger och måltid/städ utökning två 

avdelningar Skee förskola
-3090 -3090

Finansering pedagogisk personal utökat Statsbidrag mindre 

barngrupper i förskolan
1700 1700

Hyra nybyggnad Ånneröd förskola -2600 -2600

Personalkostnader pedagoger och måltid/städ utökning två 

avdelningar utökning två avdelningar Ånneröd förskola
-3570 -3570

Bojarskolan etapp 1 (halvårseffekt) -300 -600

Hyra nya klassrum Skee skola (halvårseffekt) -600 -600

Hyra nya Mellgårdens skola (halvårseffekt) -700 -1400

Volymökning i antalet elever i grundskolan och fritids -1600 -1600

Ökade interkommunala kostnader i gymnasiesärskolan -1000 -1000

Minskad lärartäthet på Strömstad Gymnasium 3000 3500

Samordna särskilt stöd 1600 1600

Minskad ledningsresurs inom den samlade elevhälsan RC 580 580

Effektivisera förskolans verksamhet 1500 1500

Översyn av icke nyttjade lokaler (Roddförrådet Gymnasiet) 125 125

Minska prestanda på IT-datorer 800 800

Konkurrensutsätta städverksamheten

Summa -6155 -6655
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5.3. Produktion och resurser 

5.4. Produktion och resurser, årsarbetare  

 

5.5. Investeringsbehov perioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbehov för 2019 uppgår till 4 800 tkr. Av dessa är 
cirka 2 100 Tkr kostnader förknippade med utbyte av utslitna möbler och inventarier och 995 tkr är 
kopplat till investeringar i skolornas utemiljö. 

Resurser årsarbetare

Volym 2018/budgeterad volym 2019

Verksamhet Volym 2018
ökning minskning ökning minskning

Budgeterad 

volym 2019

Biblioteksverksamhet 7,90 7,90

Kulturskola 9,80 9,80

Gemensam administration 7,80 7,80

Skolskjutsar 0,00 0,00

Måltidsverksamhet 48,40 1,70 50,10

Städverksamhet 25,50 0,75 26,25

Särskoleverksamhet 11,40 11,40

Grundskola/Förskoleklass 202,90 2,00 -4,00 200,90

Resurscentrum 31,10 -1,00 30,10

Gymnasieverksamhet 58,30 -4,50 53,80

Vuxenutbildning 7,80 7,80

Förskole- och fritidshemsverksamhet 157,10 10,00 167,10

TOTALT 568,00 14,45 0,00 0,00 -9,50 555,25

Förändring

Volymrelaterat Behov/övrigt

Budget Plan Plan Plan 

2019 2020 2021 2022

Investeringar i skolornas utemiljö 1000 995 700 700

Investeringar i kök- och städverksamheten 400 445 400 350

Möbler och övriga inventarier 1700 2100 1500 1500

Data/El nätutbyggnad 150 150 150 150

Skrivare och kopiatorer 460 460 250 250

Kulturskola 100 100 150 100

Giftfria förskolor 350 350

Biblioteket 200 200 200

Totalsumma 4160 4800 3350 3250 0

tkr
Budget 

2018

Produktion

Volym 2018/budgeterad volym 2019

[Biståndstimmar]

Verksamhet Volym 2018
ökning minskning ökning minskning ökning minskning

Budgeterad 

volym 2019

Biblioteksverksamhet 0,0

Kulturskola 0,0

Gemensam administration 0,0

Skolskjutsar 0,0

Måltidsverksamhet 0,0

Städverksamhet 0,0

Särskoleverksamhet 21 21,0

Grundskola/Förskoleklass 1426 50,0 1 476,0

Resurscentrum 0,0

Gymnasieverksamhet 416 24,0 440,0

Vuxenutbildning 298 298,0

Förskoleverksamhet 643 45,0 688,0

Fritidshemsverksamhet 627 32,0 659,0

TOTALT 627,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 582,0

Förändring

[Elevantal] [Boende]
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5.6. Taxor och avgifter i tkr 

Inför budgetåret 2019 har barn- och utbildningsnämnden justerat taxebilagan gällande enstaka taxor, 

samt lagt till två nya. De justerade taxorna är dels taxan för vaktmästarservice i samband med 

uthyrning och taxan för högskole- och universitetstentamina. Taxan för vaktmästeri föreslås höjas 

utifrån ökade lönekostnader. När det gäller taxan för högskole- och universitetstentamina föreslås 

den ändras så att den högsta avgiften 1 000 kr omfattar en termin i stället för ett läsår. En annan 

justering som är gjord omfattar taxiresor som skolskjuts. Om eleven inte behöver åka ska 

vårdnadshavaren avbeställa taxituren. Görs inte detta kommer hela kostanden för den enskilda turen 

att debiteras vårdnadshavaren. Tidigare har en schablonkostnad tagits ut på 250 kr. 

Förändringarna i taxebilagan gäller dels biblioteket och dels kulturskolan. Biblioteket föreslås införa 

en taxa för färgkopiering (10 kr A4 och 20 kr A3) och Kulturskolan föreslås införa en terminsavgift 

(600 kr) för de elever som endast har undervisning i ensemblespel. För elever som har instrumental-

undervisning ingår ensemblespel i terminsavgiften för ämneskursen. 

5.7. Överföring av verksamhet till annan förvaltning 

 

5.8. Övrigt 
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren utrett lokalbehovet gällande skolverk-

samheter. Utredningarna har lett till politiska beslut i kommunfullmäktige om byggnation gällande 

förskolor och grundskolor (Förskolorna på Ånneröd och Grålös, fyra nya klassrum på Skee skola, om- 

och tillbyggnad av Bojarskolan till en två parallellig skola, samt nybyggnation av skola på 

Mellegården).  

De närmaste åren behöver också lokalbehovet för Strömstiernaskolan, Strömstad Gymnasium och 

Vuxenutbildningen konkret utredas och planeras. Även behovet av skollokaler på Rossö skola ingår. 

Arbetet kommer att ske under 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställt av  

 

Förvaltningschef  Controller 

Nicklas Faritzon  Linnéa Jungmarker 

 

Verksamhet och händelse Effekt 2019 Helårseffekt

Överföring av Kanal ung och cafeterian till KS -1240 -1240

Summa -1240 -1240
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0001 

BUNau § 66 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till nästa instans 
1. att lägga ärendena till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsärenden rapporteras till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr 111 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/585) 

Nr 112 - Beslut om tillfällig omplacering av í grundskolan (Elev/585) 

Nr 113 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/450) 

Nr 114 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/311) 

Nr 115 - Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (Elev/1136) 

Nr 116 - Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan (Elev/252) 

Nr 117 - Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan (Elev/543) 

Nr 118 - Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan (Elev/435) 

Nr 119 - Beslut om mottagande på försök i grundsärskolan (Elev/658) 

Nr 120 - Beslut om mottagande i grundsärskolan (Elev/44) 

Nr 121 - Beslut om mottagande i grundsärskolan (Elev/1041) 

Nr 122 - Beslut om att inte ta emot elev i grundsärskolan (Elev/163) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att lägga ärendena till handlingarna 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0002 

BUNau § 67 Återkoppling kontaktpolitiker 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet föredras vid nämndes sammanträde 190625. Nämndens ledamöter 
delger då varandra sina erfarenheter från studiebesöken i förskolan. 

Förskolecheferna är inbjudna för att delta i återkopplingen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0003 

BUNau § 68 Folkhälsorådet 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet föredras vid nämndens sammanträde 190625 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-11  
   
    
 

    

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/2019-0171 

BUNau § 69 Skollokaler 2019 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. att vid ärendets behandling på nämnden 190625 ska det finnas ett 

beslutsunderlag med en tjänsteskrivelse som presenterar elevstatistik, 
bygglovsprocessen samt kostnadsförslag från Strömstadslokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens sammanträde tar förvaltningen upp behovet av utökade lokaler för 
fritidshemmet på Valemyrsskolan samt på Rossö skola. Förvaltningen och 
projektledningen vid Strömstadslokaler har diskuterat fram en lösning på behoven 
där de moduler som flyttas från Mellegårdens skolan kan användas. 

För att kunna fortsatta processen lyfts ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att vid ärendets behandling på nämnden 190625 ska det finnas ett 
beslutsunderlag med en tjänsteskrivelse som presenterar elevstatistik, 
bygglovsprocessen samt kostnadsförslag från Strömstadslokaler.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt ordförandes 
förslag och finner att så är fallet. 
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 Plan- och byggavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande om tekniskt samråd 
Rossö 3:69 - Tekniskt samråd  för ny- och tillbyggnad av skola  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit del av och granskat inkomna 
handlingar i ärendet. 

Samlad bedömning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillstyrker att startbesked meddelas under 
förutsättning att nedanstående samt yttrande, 2019-04-15 i ärende MBN-2019-
550, beaktas. 

Inomhusmiljö 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit del av Polygons omfattningsrapport, 
2019-05-08, projektnummer 462921, gällande inomhusmiljö i de baracker som ska 
användas vid undervisning på Rossö skola och Valemyrsskolan. Av utredningen 
framgår att man har tagit prover på tre olika ställen för att kontrollera de äldre 
fuktskador som kunnat ses vid en okulär besiktning. Vid provtagning så visar det 
sig att de fuktskador som kunnat ses i taket har genererat mikrobiell påväxt, bland 
annat bakterier och svampar i undertaksplatta samt i hallens undertak som består 
av spånskivor.  
 
Enligt uppgifter som miljö- och hälsoskyddsavdelningen tagit del av så har 
barackerna tidigare drabbats av ett antal problem gällande inläckage av olika slag. 
Detta gäller både tak och väggar. Uppgifterna är inte tillräckligt precisa för att man 
ska kunna göra en mer exakt lokalisering av var de olika inläckagen har skett. På 
samma sätt så finns uppgifter om att takbeläggning bytts ut eller lagats. Det 
framgår dock inte närmare var dessa åtgärder gjorts eller om det är så att all 
takbeläggning bytts ut. Vidare framgår att takets konstruktion medgivit att vatten 
blivit stående på taket under längre tid. Detta i sig gör att risken för fuktskador 
bedöms som uppenbar. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att de undersökningar och det 
åtgärdsförslag som redovisats inte är tillräckliga för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i lokalerna. För att kunna säkerställa detta så krävs en mer 
omfattande undersökning och utökad provtagning av befintliga lokaler. Därefter 
krävs en mer omfattande och ingående åtgärdsplan för vilka åtgärder som ska 
vidtas. 
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att en lämplig arbetsordning vore att 
sökanden inkommer med förslag på en mer omfattande undersökning och 
provtagning vilken samråds med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Därefter kan 
beslut fattas om en lämplig åtgärdsplan för projektet som helhet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen önskar delta på tekniskt samråd. 
 
Lagstiftning, utdrag 
Miljöbalk (1998:808) 
2 kap. 3 § 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
26 kap. 22 § 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna 
ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för 
människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta 
att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra 
undersökningen. 
 
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra undersökningen 
ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts att göra med 
det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer. 
 
 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 

 
 
Anders Hedlund 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0526-193 85 
anders.hedlund@stromstad.se 
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 Plan- och byggavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande om bygglov 
Strömstad 3:16 - Valemyrsskolan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
modulbyggnad 

Kompletteringsyttrande till yttrande lämnat 2019-04-17. 

Samlad bedömning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillstyrker bygglov under förutsättning att 
nedanstående samt yttrande, 2019-04-17, beaktas. 

Inomhusmiljö 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit del av Polygons omfattningsrapport, 
2019-05-08, projektnummer 462921, gällande inomhusmiljö i de baracker som ska 
användas vid undervisning på Rossö skola och Valemyrsskolan. Av utredningen 
framgår att man har tagit prover på tre olika ställen för att kontrollera de äldre 
fuktskador som kunnat ses vid en okulär besiktning. Vid provtagning så visar det 
sig att de fuktskador som kunnat ses i taket har genererat mikrobiell påväxt, bland 
annat bakterier och svampar i undertaksplatta samt i hallens undertak som består 
av spånskivor.  
 
Enligt uppgifter som miljö- och hälsoskyddsavdelningen tagit del av så har 
barackerna tidigare drabbats av ett antal problem gällande inläckage av olika slag. 
Detta gäller både tak och väggar. Uppgifterna är inte tillräckligt precisa för att man 
ska kunna göra en mer exakt lokalisering av var de olika inläckagen har skett. På 
samma sätt så finns uppgifter om att takbeläggning bytts ut eller lagats. Det 
framgår dock inte närmare var dessa åtgärder gjorts eller om det är så att all 
takbeläggning bytts ut. Vidare framgår att takets konstruktion medgivit att vatten 
blivit stående på taket under längre tid. Detta i sig gör att risken för fuktskador 
bedöms som uppenbar. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att de undersökningar och det 
åtgärdsförslag som redovisats inte är tillräckliga för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i lokalerna. För att kunna säkerställa detta så krävs en mer 
omfattande undersökning och utökad provtagning av befintliga lokaler. Därefter 
krävs en mer omfattande och ingående åtgärdsplan för vilka åtgärder som ska 
vidtas. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att en lämplig arbetsordning vore att 
sökanden inkommer med förslag på en mer omfattande undersökning och 
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provtagning vilken samråds med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Därefter kan 
beslut fattas om en lämplig åtgärdsplan för projektet som helhet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen önskar delta på tekniskt samråd. 
 
Lagstiftning, utdrag 
Miljöbalk (1998:808) 
2 kap. 3 § 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
26 kap. 22 § 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna 
ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för 
människors hälsa. Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta 
att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra 
undersökningen. 
 
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra undersökningen 
ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts att göra med 
det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer. 
 
 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 

 
 
Anders Hedlund 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
0526-193 85 
anders.hedlund@stromstad.se 
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