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 ANSLAG/BEVIS 
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BUN § 52 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) och Marie Rask (S) att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll 2020-05-28 kl 15:30 på 
socialförvaltningens kontor. 
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BUN § 53 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av informationspunkt 
om arbetsmiljö 
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BUN § 54 Arbetsmiljö, information 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen från HR-chef Karin Mellberg Jansson 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Karin Mellberg Jansson informerar nämndens ledamöter och ersättare 
om kommunens personalpolicy och om nämndens arbetsgivaransvar. 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen från HR-chef Karin Mellberg Jansson 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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 BUN/2020-0005 

BUN § 55 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helen Evensen informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 
 

• Svar till skolinspektionen: resursfördelning kooperativa förskolor 

• Avtal/överenskommelse med socialförvaltningen kring 
migrationsmedel.  
Ersättning 50 000 kronor per person och läsår, läser SFI i 
etableringsfasen. 
Betydligt fler elever läser SFI än vad verksamheten får ersättning för.  

• Rekrytering enhetschef elevhälsa 

• Ansökan RUN-medel Strategisk kompetensförsörjning: Lärcentra, 
kompetenskartläggning, snabb omställning. Fyrbodal ansökt till VGR, i 
samverkan med Strömstad. 1,4 mkr söks, 1 Mkr läggs från Fyrbodal, 
200 tkr från Strömstad, avser 2020-2021 

• Specialpedagogiska skolmyndigheten: Utvecklingsprojekt "Get to 
know your own device”, 550 000 kronor läsår 2020/2021.  

• Förvaltningen/rektor i tjänst deltar i Grön stab under v 27-32. 

• Remissvar till MBF, ansökan om planbesked Rossö 1:43.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga invändningar mot planen. 
På Rossö finns förskola och skola. Säker skolväg finns från området till 
skolan, ca 1,5 km. 

• Remissvar till MBF, del av Kungbäck 1:38 m fl - Stensvik detaljplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga invändningar mot planen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ingen verksamhet i 
närområdet. Skolelever hänvisas i första hand till Mellegårdens skola 
och Strömstiernaskolan dit skolskjuts finns. 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-26  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2020-0006 

BUN § 56 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förskola, kultur och bibliotek 
 

• Covid-19 
• Projektanställning SIS 
• Verksamhetsplan Kulturskolan (remissuppdaterad) 

 
Grundskolan 

• Covid-19 
• Mottagandeprocess grundsärskola 
• Skolavslutning 

 

GY och VUX 
 

• Covid-19 
• Förstelärarare 
• Avtal klart för regionalt yrkesvux 
• Student 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen från verksamheterna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0004 

BUN § 57 Mål och Budget 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen rörande budgetuppföljning och utfall per april 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per 30 april är – 3,3 mnkr i jämförelse med budget, exklusive 
förändring av semesterlöneskuld. 

Den 1 april gick nya löner ut via lönerevisionen 2020 till anställda i lärarnas 
samverkansråd (förskolelärare, lärare osv) och vårdförbundet 
(skolsköterskor). De nya lönerna utgör en summa på ca 270 tkr och kommer 
ramfinansieras med full täckning till nämnden. De största avvikelserna, både 
positiva och negativa finns inom förskoleverksamhet, grundskola och 
vuxenutbildningen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18 signerad av tf. förvaltningschef Helen 
Evensen. 
BUN AU § 36 2020-05-12 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen rörande budgetuppföljning och utfall per april 2020 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0037 

BUN § 58 Mål och riktlinjer för kulturskolans 
kursverksamhet 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta styrdokumentet ”Mål och riktlinjer för kulturskolans verksamhet” 
 

Sammanfattning av ärendet 
På ett möte med barn- och utbildningsnämnden den 28 januari 2020 
presenterade verksamhetschefen för förskola, kultur- och 
biblioteksverksamhet förslag till mål och riktlinjer för kulturskolan. Under 
februari gick förslaget ut på remiss till samtliga partier, varefter Centern och 
Socialdemokraterna kom in med synpunkter. Målen och riktlinjerna för 
kulturskolan har uppdaterats under våren utifrån inkomna svar på 
remissrundan. 

Detta styrdokument avser Kulturskolans frivilliga kursverksamhet och 
behandlar de mål och riktlinjer som ska vara styrande för verksamhetens 
innehåll. Kulturskolans verksamhet ska ta särskild utgångspunkt från 
Barnkonventionen (artikel 31). Kulturskolans verksamhet arbetar med 
utvecklingsområden och mål relaterat till fokusområdet Lära för livet – alla 
ska lyckas i skolan utifrån kommunfullmäktiges Vision 2030. Verksamhet 
utgår även från barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska helhetsidé 
Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang. 

Det finns sex uppsatta mål med kulturskolans verksamhet som omfattar; 
konstuttryck, kursutbud, inkludering och samverkan (externt och internt) 
samt lokalisering. Riktlinjerna omfattar verksamhetsplanering, kompetens, 
kursverksamhet, organisation, avgifter, lokaler och samverkan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av verksamhetschef Martin 
Dalenius 
BUN AU § 39 2020-05-12 
BUN § 6 2020-01-28 
BUN § 21 2020-02-25 
Remissvar Centerpartiet 
Remissvar Socialdemokraterna 
Mål och riktlinje kulturskolan 2020-04-28 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta styrdokumentet ”Mål och riktlinjer för kulturskolans verksamhet” 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0218 

BUN § 59 Motion – avskaffa nötkött i Strömstads skolor 
(Fi) 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå motionen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) förslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor. 

Motiven till förslaget är flera, bland annat att nötköttsproduktionen skapar 
stora utsläpp av växthusgaser. Motionen lyfter också fram positiva 
hälsoaspekter med vegetarisk mat och menar att man genom att avskaffa 
nötkött på lunchmenyn fyra dagar i veckan kan gå från att erbjuda två 
lunchalternativ till endast en måltid i skolmatsutbudet, vilket skulle frigöra 
resurser och finansiering som kan användas inom andra områden i 
kommunens verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
BUN AU § 38 2020-05-12 
Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor (FI) 
Medskick från Centerpartiet 
KSau § 194 2019-08-14 - Beslut att remittera motion om att avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor (Fi) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att avslå motionen 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0276 

BUN § 60 Motion – utveckling av skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads kommun (M) 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå motionen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tre ledamöter från moderaterna har lämnat in motion angående Utveckling 
av skolutbildningen och besöksnäringen. Ärendet är remitterat från 
kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för yttranden. 
Motionen har fem yrkanden. Fokus i förslaget ligger på att inom den 
kommunala skolutbildningen, på olika sätt, erbjuda specifika 
utbildningsprofiler inom hav, havsbruk, ekologi och miljö. Inrättande av 
elevhem och återupprättande av sjöfartsutbildning på gymnasienivå är andra 
förslag som motionen yrkar på. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i sitt svar till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tydliggjort det kommunala uppdraget 
inom ramen för Skollagen och läroplaner och de begränsningar som där finns 
för tematiserade utbildningar inom grundskolan. Utbudet av 
gymnasieutbildningar och dess program beslutas av nämnd, även dessa styrs 
av nationella läroplaner, här finns dock utrymme för särskilda varianter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd 
BUN AU § 41 2020-05-12 
BUN § 105, 2019-12-12 
Motion från Moderaterna KS 2019-0586 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att avslå motionen 

 
Yrkande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till 1:a satsen i motionen. 
Hans-Inge Sältenberg (C) och Emelie Stackegård Hansen (M) yrkar bifall till 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionens punkter 2-5 kan avslås och finner att så 
sker. 
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Ordförande frågar om motionens punkt 1 kan avslås och finner att så sker. 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0081 

BUN § 61 Remiss – revisionsrapport förstudie psykisk 
ohälsa 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens beskrivning av aktiviteter och fortsatt 
arbete för att hantera de risker som EY har identifierat i sin revisionsrapport 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionsföretaget EY har på uppdrag av revisorerna i Munkedal, Orust, 
Sotenäs och Strömstads kommun genomfört en förstudie avseende psykisk 
ohälsa bland barn och unga. Syftet med förstudien har varit att översiktligt 
kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och unga i 
respektive kommun. Förstudien omfattar barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden eller motsvarande i respektive kommun. Revisionsrapporten 
har identifierat ett antal risker inom kommunens arbete med psykisk ohälsa 
bland barn och unga, man önskar att nämnden senast den 24 juni 2020 ska 
återkoppla om vilka eventuella åtgärder som planeras för att hantera dessa 
risker. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
BUN AU § 40 2020-05-12 
Revisionsrapport 2019 - Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och 
unga i Munkedal, Orust, Sotenäs och Strömstad kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens beskrivning av aktiviteter och fortsatt 
arbete för att hantera de risker som EY har identifierat i sin revisionsrapport 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0007 

BUN § 62 Återrapportering 2020 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-26  
   
    

 

    

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

 

 
 
 BUN/2020-0009 
BUN § 63 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 2020 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Inga rapporter. 
 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 64 Övrigt  
 
 

Inga punkter anmälda under övrigt att behandla. 
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