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Övriga närvarande  
Ersättare Kari Grönn (FI) 

Erling Karlsson (L) 
Per Stade (M) 
Per Midtvedt (MP) 

  
Övriga deltagare Helene Evensen, förvaltningschef 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Barn- 
och elevhälsan, deltar digitalt på distans  
Elin Barkengren, HR-specialist, § 100 
Eva Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola 
Linnéa Jungmarker, controller §§ 100-102 
Jenny Ottosson, facklig företrädare Lärarnas Riksförbund 
Caisa von Mentzer, facklig företrädare Lärarförbundet, deltar digitalt på 
distans 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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 BUN/2021-0049 

BUN § 100 Revision 2021 - Granskning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, Strömstads 
kommun, barn- och utbildningsnämnden 
(kommunrevisionen 2021-02-05) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera granskningens resultat, slutsatser och rekommendationer för  
  nämndens systematiska arbetsmiljöarbete  
- att notera det svar som HR-chef tagit fram som förslag till åtgärder för att följa  
  granskningens rekommendationer. Beslut i detta ärende går till kommun- 
  fullmäktige 
- att justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-specialist Elin Barkengren och förvaltningschef Helene Evensen föredrar 
ärendet. 

Ernst & Young (EY) har under våren 2021, på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Strömstads kommun, genomfört en granskning kring hur 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt att 
verksamheterna har ett ändamålsenligt, systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med kommunens HR-avdelning 
tagit fram underlag till 19 efterfrågade områden (enligt bilagan Önskemål om 
dokumentation från EY inför granskningen). Underlag som efterfrågades var 
sammanställningar av styrdokument, rutiner, riktlinjer, nyckeltal, statistik och 
riskbedömningar som beskriver kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
EY:s sammanfattande bedömning utifrån underlag samt granskningens syfte, 
presenteras i revisionsrapporten "Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, Strömstads kommun 2021". Rapporten presenterar 
revisorernas rekommendationer samt grunderna för ansvarsprövning.  

Revisionens slutsats för barn- och utbildningsnämnden är att nämnden inte i 
tillräcklig utsträckning har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Granskningen har identifierat ett antal förbättringsområden 
och lämnar därför följande rekommendationer till nämnden:  

• säkerställa att målarbetet inom ramen för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet genomförs i enlighet med lagkrav och kommunens styrdokument,  

• tillse att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller lagkrav 
och kommunens egna styrdokument.  

Revisionen har efterfrågat svar på åtgärder som kommunstyrelsen samt barn- och 
utbildningsnämnden tänker vidta med anledning av det som framkommit i 
rapporten. HR-avdelningen har centralt tagit fram ett svar som presenterar vilka 
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åtgärder som kommunen kommer genomföra för att möta upp revisionens 
rekommendationer.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 77 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Slutrapport "Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Strömstads 
kommun 2021", Önskemål om dokumentation från EY inför granskningen med 
följebrev 
Tjänsteskrivelse HR-chef 2021-09-06, med svar och åtgärder utifrån granskningen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera granskningens resultat, slutsatser och rekommendationer för  
  nämndens systematiska arbetsmiljöarbete 
- att notera det svar som HR-chef tagit fram som förslag till åtgärder för att följa  
  granskningens rekommendationer. Beslut i detta ärende går till kommun- 
  fullmäktige 
- att justera paragrafen omedelbart. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen; ks.diarie@stromstad.se 
HR-chef karin.mellbergjansson@stromstad.se 
Ärendet  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 101 Mål och budget 2021 - Delårsrapport augusti 
2021 inklusive prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsrapport per augusti  
  månad 2021 
- att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och controller Linnéa Jungmarker föredrar 
ärendet. 

Utfallet per 31 augusti är ett positivt resultat på +5,1 mnkr i jämförelse med 
budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av 
semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti + 17,0 mnkr i jämförelse med 
budget. De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom 
förvaltningskontor, måltid, städ, fritidshem samt barn och elevhälsa.  

Årsprognosen bedöms till cirka 2,3 mnkr i förhållande till budget. Det finns i 
nuläget flera osäkerhetsfaktorer i årsprognosen, bland annat de interkommunala 
mellanhavandena inom gymnasiet samt elevflödet inom gymnasieskolan. Årets 
situation med Covid-19 kommer med största sannolikhet att fortsatt påverka det 
ekonomiska utfallet under året, specifikt vad gäller kostnader för vikarier och 
extrapersonal inom måltid-, städ- och skolverksamhet. Städverksamheten 
prognostiserar att per augusti överskrida sin personalbudget med 0,5 mnkr 
avseende vikarier för utökat städ på grund av Covid-19. Analys och förklaringar till 
delårsrapporten samt återrapportering av måluppfyllelse återfinns i sin helhet i 
”Delårsrapport per augusti månad 2021”. 

Nämndmålen 

Måluppföljningen per augusti för etappmålet ”Attraktivt att bo, besöka och verka 
i” är ej uppnått. Med anledning av pandemin har inte antalet aktiviteter kunnat 
genomföras i den omfattning som planerats. Däremot har verksamheten 
genomfört en rad utvecklingsarbeten som beskrivs mer ingående i delårs-
rapporten.  

Etappmålet ”En erkänt bra utbildningsverksamhet” är delvis uppnått. Det har 
skett en liten förbättring av skolresultaten i årskurs 6, men resultaten varierar 
stort mellan olika skolor. Skolresultaten från vårterminen i årskurs 9 är de bästa 
på många år, medan andelen gymnasieelever med examen inom tre år ligger 
under satt måltal för 2021. För att en erkänt bra utbildningsverksamhet ska 
etableras genomför verksamheterna en rad långsiktiga åtgärder, vilka presenteras 
i delårsrapporten. Här nedan listas några av de pågående aktiviteterna:  

• Grundskolan och gymnasiet arbetar för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. 
Detta sker genom nya sätt att fysiskt möblera i klassrummet för bäst inlärning, 
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genom en ökad användning av digitala hjälpmedel samt genom en annan 
struktur i den pedagogiska undervisningen.  

• Den digitala utvecklingen fortsätter i alla verksamheter. 
• Vuxenutbildningen har utökats med fler elever och flera nya 

yrkesutbildningar. Även särvux planerar för att starta tre nya kurser. 
• Under året har utökade samarbeten inletts med Högskolan Väst, Karlstad 

Universitet samt med en rad andra kommuner och Fyrbodals 
kommunalförbund.  

• Flera parallella åtgärder pågår för rekrytering av utbildad personal.  
 
Måluppfyllelsen för ”En hållbar kommun” är i hög grad uppfyllt. Den sociala 
hållbarheten där insatser för ökad behörighet och ett utökad utbildningsutbud har 
genomförts. Andelen ekologiska livsmedel ligger på 26% och kan förväntas öka 
under hösten eftersom det finns utrymme i budgeten. Vägning av matsvinn pågår 
och utvecklas i flera kök och matsalar. Detta arbete behöver intensifieras under 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 84 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
Delårsrapport per augusti månad 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsrapport per augusti  
  månad 2021 
- att justera paragrafen omedelbart. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Ekonomichef; carsten.sorlie@stromstad.se 
Förvaltningschef 
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0067 

BUN § 102 Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-
2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget- 
  skrivelse och taxebilaga för 2022 
- att paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Emmelie Stackegård Hansen 
(M) deltar inte i beslutet. 

Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet. 

Ledamot Sandra Andersson (L) deltar inte i beslutet. 

Ledamot Sanja Lilli Gohlke (-) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och controller Linnéa Jungmarker föredrar 
ärendet. 

Budgetskrivelsen är uppbyggd enligt en kommunövergripande mall och omfattar 
nämndmål 2022, översiktlig verksamhetsplan för 2023, kortfattad plan för 2023-
2025, driftsbudget, taxor och avgifter, eventuella lokalförändringar samt 
investeringsplaner.  

Barn- och utbildningsförvaltningens preliminära ram för 2022 är satt till  
374 531 000 kr, vilket motsvarar en ökning på 4 000 000 kr från föregående år. Vid 
budgetdialogens två tillfällen under vår och efter sommaren 2021 beskrev 
förvaltningen ökade volymer inför 2022 som totalt omfattade närmare  
13 000 000 kronor. Efter budgetdialogerna under våren och utifrån föreslagen 
budgetram så har summorna för budgetäskanden förändrats (se bilaga 1 i Barn- 
och utbildningsnämndens budgetskrivelse). Antagningsinformation för gymnasiet 
är uppdaterad och prognos för IKE (interkommunala ersättningar/kostnader) har 
sänkts betydligt efter höstens antagningar. 

Av den extra budgettilldelning på 4 000 000 kr som budgetberedningen har 
föreslagit ska tilldelas barn- och utbildningsnämndens budgetram så föreslår 
förvaltningen att dessa medel ska bekosta de ökade hyreskostnaderna 
motsvarande 2 500 000 kr som nämnden tidigare tagit beslut om för Bojarskolans 
tillbyggnad samt ombyggnationen av köket i Pilen 5 (sjukhusköket). Kostnader för 
grundsärskolans byggnation förväntas uppstå först till budgetåret 2023. Det 
resterande tillskottet på 1 500 000 kr som blir kvar av tillskottet föreslås gå till 
lönebudgeten med syfte att öka andelen legitimerade lärare i förskola och 
grundsärskola. 
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För att förvaltningen ska uppnå de politiskt uppsatta målen för ekologisk mat och 
andel legitimerad personal samt kunna hantera ökade kostnadsökningar inom IT 
och löner så kommer förvaltning och nämnd att behöva arbeta med prioriteringar 
inom verksamheterna under kommande budgetår. Ytterligare förändringar och 
omprioriteringar kan komma att föreslås i den internbudget som nämnden ska 
besluta om innan årsskiftet. 

Mål 2022 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut om etappmål är tvååriga och gäller perioden 
2021-2022. Målen beskrivs mer ingående i budgetskrivelsen. 

Verksamhetsplaner 

Enligt budgetskrivelsens mall ska varje verksamhet beskriva sin verksamhetsplan 
för 2022 respektive 2023-2025. I budgetskrivelsen finns en inledande samman-
fattning av vilka större strategiska aktiviteter som förvaltningen planerar för inför 
nästa och kommande år och därefter beskrivs sedan i detalj varje verksamhet sin 
specifika planering. 

Taxor 2022 

Förslag till kompletteringar och förändringar i årets taxebilaga för 2021 enligt 
följande: 

• ändra kök och matsalstaxan på Strömstad gymnasium för Taxa A från  
80 kr/tim till 150 kr/tim 

• ändra vaktmästarservice i samband med hyra av matsal på Strömstad 
gymnasium för Taxa A från 100 kr/tim till 250 kr/tim 

• ändra kopiering av bibliotekets material från 1 kr/kopia till 2 kr/kopia 
• ändra kulturskolans taxa för ämneskurs barn/ungdom från 750 kr till 700 kr 
• ändra kulturskolans taxa för ämneskurs vuxen från 1 200 kr till 1 400 kr 
• ändra lunch i kommunens äldreboende från 70 kr till 75 kr 
• kopieringstaxa för allmän handling tas bort och ersätts med en kommunal-

övergripande taxa 
• ny taxa, hyra danslokal. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 95 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06  
Budgetskrivelse 2022, Barn- och utbildningsförvaltningen  
Förslag Barn- och utbildningsnämndens taxor 2022 
Förslag till gemensam taxa för utelämnande av allmän handling och kopiering 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till  
  budgetskrivelse och taxebilaga för 2022 
- att paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se  
Ekonomichefen; carsten.sorlie@stromstad.se  
Förvaltningschef 
Controller 
Ärendet  

mailto:ks.diarie@stromstad.se
mailto:carsten.sorlie@stromstad.se
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 BUN/2021-0186 

BUN § 103 Remiss 2021 - Yttrande Kulturstrategi 
Strömstads kommun, revidering (KS/2021-
0096) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom remissvaret rörande revidering av kulturstrategin 2021  
- att paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Kultur- och fritidsutskottet har gett kommunens kulturansvarig i uppgift att 
revidera kommunens Kulturstrategi. Första gången strategin togs fram och antogs 
var 2017. Under början av 2021 har Kulturstrategin reviderats för att koppla an till 
aktuella mål både lokalt och nationellt och den har därefter varit ute på remiss 
bland de politiska partierna. Under sommaren skickades styrdokumentet också ut 
på remiss till nämnderna. Efter avstämning med kulturansvarig är tidsfristen för 
nämndens yttrande förlängt till 30 september.  

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att revideringen av kulturstrategin är 
genomarbetad och föreslår därför endast ett par smärre ändringar och förslag på 
tillägg:  

• Koppling till barnkonventionen, artikel 6 ”Barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling” 

• Fördjupad samverkan inom kommunens förvaltningar rörande kulturfrågor 
• Koppling mellan kulturstrategin och kulturgarantin  
• Gemensam mötesplats för kulturen. 

 
Förslag till Yttrande, svar på remiss 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att revideringen av kulturstrategin 
är genomarbetad. Kultur är en viktig verksamhet för barn och unga utifrån 
flertalet aspekter; ”Den är också en arena för demokratiutveckling och ska inte tas 
för given, kulturen måste aktivt satsas på” (se Kulturstrategin, sid 4). För att vara 
en attraktiv kommun behöver kulturen stå stark, kultur utgör en av flera faktorer 
som bidrar till om människor vill flytta till en specifik kommun. Möjlighet till kultur 
och en aktiv fritid är viktig i alla livets stadier och kulturen fyller en stor funktion 
och är en kraft som kan vara svår att beskriva, men framförallt svår att mäta. 

• Fördjupad samverkan 

Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i att det är viktigt att kulturen 
i Strömstad samverkar och att olika förvaltningar stärker varandra både 
genom resurser och kunskap. Detta för att tydliggöra vilken kultur som erbjuds 
Strömstads kommuninnevånare, men även för att på ett effektivt sätt samordna 
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insatser inom framförallt kulturutbudet för barn.  Kulturaktiviteter sker idag med 
stöd av kommunala resurser dels via kommunens kulturstrateg som jobbar på 
kommunledningsförvaltningen, dels via kulturskolan och biblioteket som 
lyder under barn- och utbildningsförvaltningen. Det är viktigt att i detta 
sammanhang betona att en stor del kulturaktiviteter sker med stöd av 
föreningslivet samt enskilda kulturaktörer. Under de senaste åren har ett 
fördjupat samarbete skett mellan ovanstående förvaltningar och man driver flera 
gemensamma projekt (till exempel kulturgarantin). För att ytterligare effektivisera 
detta arbete skulle en gemensam kultursamordnare kunna utgöra en länk mellan 
olika kulturenheter som bygger broar mellan förvaltningarna och bidrar till ett 
mer överskridande kultursamarbete. 

• Kulturgarantin, som bilaga till kulturstrategin 

Ett möjligt förslag är att den kommande kulturgarantin, vilken nu är under 
framtagande, fungerar som en bilaga till kulturstrategin för att ytterligare 
tydliggöra hur kulturen möjliggörs i Strömstad. 

• Barns rätt till utveckling 

Förvaltningen föreslår att barnkonventionen, artikel 6 ”Barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling” tas med i kulturstrategins inledning, då kultur som 
verksamhet och aktivitet är en viktig faktor för barns utveckling. 

• Mötesplats 

Kulturskola och bibliotek är i viss mån platsbundna verksamheterna där lokalerna 
sätter ramarna för dess utveckling. Bibliotekets verksamhet har under många år 
bedrivits i en lokal, som framgent kan skapa en begränsning när verksamheten ska 
möta nya behov. Med detta som utgångspunkt och utifrån ovanstående 
synpunkter, skulle kulturverksamheten gynnas av en mötesplats där samtliga 
kulturverksamheter kan mötas och på så sätt skapa arenor för samarbeten och 
nya upptäckter. Genom att samla administration/ledning, bibliotek, kulturskola, 
turistinformation m.m. skulle kulturen få en tydligare och starkare position. Det 
skulle möjliggöra mötesplatser över generationsgränser och bli en viktig arena för 
många Strömstadsbor. Kulturen skulle också få en tydlig gemensam plattform där 
samarbeten och kunskap flätas samman och förmeras. 

 
Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) saknar det internationella perspektivet i 
yttrandet men har inte något eget yrkande. Förvaltningschefen tar med sig det 
internationella perspektivet i kommande diskussioner kring strategin och dess 
genomförande. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 79 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 
Kulturstrategi Strömstads kommun 2021, remissversion 
Kulturstrategi antagen av KF 2017-12-14 § 153 
Kultur- och fritidsutskottet 2021-04-19 § 16 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom remissvaret rörande revidering av kulturstrategin 2021  
- att paragrafen justeras omedelbart.  

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Kulturstrateg; tove.meyer@stromstad.se 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet 
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 BUN/2021-0210 

BUN § 104 Remiss 2021 - Yttrande Cykelplan Strömstads 
kommun (TN/2018-0057) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens yttrande gällande cykelplan Strömstads  
  kommun 
- att justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen redogör för ärendet. 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till cykelplan för kommunen. Tekniska 
nämnden beslutar 22 juni 2021 att återremittera ärendet till tekniska 
förvaltningen för remiss till samtliga partier, polismyndigheten, räddningstjänsten 
och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 2 augusti 2021. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har begärt om förlängd remisstid och fått detta till och 
med 30 september. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att cykelplanen, om förslagen till 
åtgärder genomförs, kommer att bidra till säkrare skolvägar för kommunens 
elever. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden lämnar fyra 
förslag som kommer att ytterligare bidra till säkra skolvägar: 

1. En av de omnämnda sträckorna, sträcka 3 (figur 26, sidan 19 Del 1) i  
    cykelplanen, saknar tydligt angiven åtgärd vid korsningen Karlsgatan –  
    Ringvägen. 

2. Utmed Trafikverkets väg mellan Seläter och Ringvägen saknas cykelväg på en  
    delsträcka. En cykelväg utmed hela sträckan är önskvärt. Påtala gärna detta i  
    kontakter med Trafikverket. 

3. Cykelvägen mellan Stare och Hålkedalen innehåller en kort sträcka som ibland  
    är översvämmad. Åtgärd som underlättar passage vid dessa tillfällen önskas.  
    Detta bör påtalas i kontakter med Trafikverket. 

4. Under hösten 2018 genomförde handläggare på kommunledningsförvaltningen,  
     inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen Strömstad/Skee,  
     en dialog med elever i årskurs 5 på Bojarskolan, årskurs 5 på Valemyrskolan,  
     årskurs 6 på Odelsbergskolan och årskurs 5 på Skee skola. Ett digitalt  
     kartverktyg användes där eleverna fick rita in den skolväg som de gick eller  
     cyklade. I detta material finns det fördjupad information om vilka cykelvägar  
     som eleverna frekvent använder. Materialet exemplifierar också specifika  
     platser längst med cykelvägarna som eleverna upplever som otrygga etc (se  
     bilaga 6, Fördjupad översiktsplan Strömstad, Skee). 
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Förvaltningen ser gärna att detta underlag är med som input till cykelplanen, med 
syfte att våra elever ska uppleva att de har trygga cykelvägar till/från skolan. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 80 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 inklusive Bilaga 6 Sammanställning kartdialog 190212 
Förslag till cykelplan Del 1 och Del 2, TN/2018-0057 
Tekniska nämnden § 80 2021-06-22 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens yttrande gällande cykelplan Strömstads  
  kommun 
- att justera paragrafen omedelbart. 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn@stromstad.se 
Kvalitetscontroller 
Ärendet 
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