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BUN § 21 Ändring på föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att lägga till ärende rörande Övergång till närundervisning för samtliga  
  gymnasieelever till dagens föredragningslista samt 

- att under punkten Information från verksamheterna ta ställning till eventuellt  
  uppdrag till ordförande att besluta om fördelning av statsbidraget  
  ”skolmiljarden”. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen önskar att få lägga till ett ytterligare ärende på dagens 
föredragningslista avseende: 

• Övergång till närundervisning för samtliga gymnasieelever. 

Vidare önskar förvaltningschefen ett ställningstagande kring eventuellt 
ordförandebeslut avseende fördelning av beslutat statsbidrag ”skolmiljarden” på 
1,2 mnkr till Strömstads kommun, vilket redogörs för i ärendet Information från 
verksamheterna på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S): 

- att nämnden godkänner föredragningslistan med följande förändringar: 

• tillägg av ärende rörande Övergång till närundervisning för samtliga 
gymnasieelever 

• under punkten Information från verksamheterna ta ställning till uppdrag 
till ordförande att besluta om fördelning statsbidraget ”skolmiljarden”. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  
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 BUN/2021-0078 

BUN § 22 Utvecklingsplan för Barn- och elevhälsan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom utvecklingsplanen för den samlade barn- och elevhälsan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Torbjörn Brunström föredrar ärendet. 

Ansvarig verksamhetschef gav den hösten 2020 enhetschefen för Barn- och 
elevhälsan i uppdrag att genomföra en nulägesanalys. Den inledande analysen har 
inarbetats i en utvecklingsplan för verksamheten, enligt samma utvecklingsmall 
som presenterats för nämnden under 2020, rörande förvaltningens övriga 
verksamheter.  

Syftet med utvecklingsplanen är att identifiera de aktiviteter och åtgärder som 
bedöms ha störst påverkan på måluppfyllelsen för verksamheten och för de barn, 
elever och pedagoger som verksamheten ska stötta. Sex övergripande 
utvecklingsområden föreslås prioriteras: 

• Ökad måluppfyllelse 
• Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
• Likvärdighet/systematik 
• Tillgänglighet 
• Arbetsuppgifter 
• Rekrytering.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 26 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Utvecklingsplan för Barn- och elevhälsan, Strömstads kommun 2020-03-05 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
 - att ställa sig bakom utvecklingsplanen för den samlade barn- och elevhälsan.  

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig enhetschef 
Ärendet  
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BUN § 23 Dialog med elevrådets ordförande på 
gymnasiet 

Sammanfattning av ärendet 
Elevrådets ordförande på gymnasiet, Henrik Stråhle, deltar och en dialog förs 
mellan nämndens ledamöter och elevrådets ordförande kring aktuella frågor så 
som pandemins följdeffekter i form av distansundervisningen och matlådor. När 
det gäller distansundervisning har det fungerat bra utifrån de resurser som funnits 
men det kan inte mäta sig med undervisning på plats. Arbetsmiljön för eleverna i 
och med distansundervisningen har varit olika med hänsyn till möjligheterna på 
hemmaplan för en bra studiemiljö. Det finns en oro för att inte klara sina betyg 
vilket kan leda till stress/utbrändhet hos elever. Stödet från mentorer och 
klasslärare har fungerat bra men avsaknaden av den samverkan med lärarna som 
det blir i ett klassrum har saknats. Möjligheten till matlådor har fungerat väl. 

Utöver detta diskuteras elevrådet och deras arbete och möjlighet att vara med 
och påverka vilket ordföranden ger exempel på, skolans olika program samt 
skolmaten i stort. 

Nämndens ordförande tackar för en dra dialog. 

Beslutet skickas till 
Elevrådets ordförande  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 24 Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning 
februari 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 
budgetuppföljning för februari månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnéa Jungmarker och förvaltningschef Helene Evensen föredrar 
ärendet. 

Utfallet per 28 februari är +4,7 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring 
av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 
28 februari –0,8 mnkr i jämförelse med budget. De största avvikelserna, både 
positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, städ samt interkommunala 
ersättningar gymnasium.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 18 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Månadsuppföljning februari 2021, 2021-03-11 

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

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

Beslutet skickas till 
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0014 

BUN § 25 Yttrande avseende Motion att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i Strömstad som 
omfattas av gymnasielagen (FI) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 

- att Barn- och utbildningsförvaltningen redan har gjort och kontinuerligt  
  genomför det arbetet som beskrivs i tredje attsatsen, inom ramen för den  
  ordinarie verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Feministiskt initiativ (FI) lägger fram en motion i kommunfullmäktige 2020-03-11 
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som 
omfattas av gymnasielagen. Kommunfullmäktige beslutar 2020-04-23 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar 2020-05-13 att remittera motionen till socialnämnden för beredning och 
yttrande. Efter socialnämndens yttrande beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande angående attsats 3: 

"att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa 
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete, med hänvisning till att 
arbetet med stöd och yrkesvägledningen ligger inom barn- och 
utbildningsnämndens ordinarie uppdrag". 

Det stöd som beskrivs i den tredje attsatsen är redan genomfört inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det finns också möjlighet till att få ytterligare stöd och 
hjälp kring eventuella val av ny yrkesutbildning via studie- och yrkesvägledare på 
Strömstads vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 19 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-12 § 6 
Motion "Att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som omfattas 
av gymnasielagen" inlämnad av Feministiskt initiativ (FI) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 

- att Barn- och utbildningsförvaltningen redan har gjort och kontinuerligt  
  genomför det arbetet som beskrivs i tredje attsatsen, inom ramen för den  
  ordinarie verksamheten.  
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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 
Ärendet  
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 BUN/2021-0015 

BUN § 26 Yttrande avseende Motion om att Skapa 
alternativa undervisningsgrupper (FI) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 

- att kommungemensam särskild undervisningsgrupp redan finns som 
  verksamhet, för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Feministiskt initiativ (FI) yrkar i inlämnad motion avseende "Skapa alternativa 
undervisningsgrupper" att det bör upprättas en alternativ undervisningsgrupp för 
elever som inte tillhör grundsärskolans personkrets men som har stora komplexa 
stödbehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-12-09 § 316 att 
remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
yttrande. 

Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel  
7-12§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven 
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda 
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelbergsskolan. Den särskilda 
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är 
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå 
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 20 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-09 § 316 
"Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper" inlämnad av Feministiskt 
initiativ (FI) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 

- att kommungemensam särskild undervisningsgrupp redan finns som  
  verksamhet, för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Ärendet  
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 BUN/2021-0040 

BUN § 27 Yttrande avseende Remiss Strategi Agenda 
2030 Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar rörande Strategi för  
  Agenda 2030 enligt följande och skicka detta till kommunstyrelsen: 

 
"Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning." 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram förslag till 
strategi för Agenda 2030. Förslaget har gått ut på remiss till berörda nämnder, 
bolag, utskott och partigrupper i Strömstads kommun. Efter avslutad remisstid 
slutförs Strategi Agenda 2030 och behandlas i kommunstyrelsen.  

I antaget mål och budgetdokument för 2020, beslutad i kommunfullmäktige 2019-
11-21 finns följande mål antaget under fokusområdet Det goda livet hela livet: 

"Kommundirektören leder uppdraget att ta fram och förankra en strategi som 
sedan ska utgöra grunden för förvaltningsspecifika handlings- och 
verksamhetsplaner".  

Under 2020 har samtliga chefer och politiker i Strömstads kommun erbjudits 
utbildning i Agenda 2030. Syftet med utbildningen var förutom att öka kunskapen 
om agendan även att identifiera Strömstad kommuns utmaningar och möjligheter 
för att uppnå målen i Agenda 2030. De utmaningar och möjligheter som 
identifierades utgör, tillsammans med de förutsättningar som Agenda 2030-
delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan, grunden för 
strategi Agenda 2030 i Strömstads kommun. 
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Förslag till remissvar från Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Följebrev Remiss Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun 2021-01-27 
Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun (UTKAST) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar rörande Strategi för  
  Agenda 2030 enligt följande och skicka detta till kommunstyrelsen: 
 

"Barn- och utbildningsnämnden anser att Strategi Agenda 2030 Strömstads 
kommun är ett välskrivet och gediget dokument, en grund för det konkreta 
arbetet i verksamheten. För att strategin ska leda till konkret arbete föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att, istället för att varje förvaltning ska upprätta en egen 
handlingsplan med koppling till den övergripande strategin, inarbeta aktiviteterna 
i förvaltningens och skolenheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och 
uppföljning sker på ett och samma ställe som övrig måluppfyllelse. Redan nu finns 
etappmålet Hållbar kommun. Strategin har en tydlig koppling till etappmålet. 
Förvaltningen kan därmed ange sina aktiviteter både på förvaltnings- och 
enhetsnivå i 2022 års verksamhetsplaner och i uppföljningen som kontinuerligt 
sker via Hypergene, kommunens ekonomi- och måluppföljningsprogram. På så 
sätt presenteras resultaten för de kommunala nämnderna vid varje 
delårsuppföljning." 

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 
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Folkhälsostrategen; terese.lomgard@stromstad.se 
Ärendet  
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 BUN/2020-0192 

BUN § 28 Grundläggande granskning 2020, Strömstads 
kommun - Revisionens slutrapport och 
återredovisning av åtgärder 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera granskningens resultat 

- att uppdra åt förvaltningschefen att tillse att granskningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Strömstads 
kommun på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen 
är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 
Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom 
dokumentstudier och nämnddialoger. Den grundläggande granskningen inriktar 
sig mot följande revisionsfrågor: 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs 
utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?  

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning 
och rapportering?  

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll? 

EY bedömer att barn- och utbildningsnämnden har: 

• säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med den vision samt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Inga väsentliga avvikelser 
har noterats, 

• att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering. De grundar bedömningen på att nämnden, 
trots prognos av underskott inte har fattat beslut om åtgärder i enlighet 
med styrmodellen, 

• att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
De noterar dock att nämnden antog intern kontrollplan för 2020 senare 
än tillämpningsanvisningarna anger. 

Kommunrevisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att vidta 
åtgärder för att säkerställa en budget i balans samt att säkerställa att 
internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år, i enlighet med 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Revisionen önskar skriftligt svar på 
åtgärderna nämnden tänker vidta med anledning av det som framförts. 
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De åtgärder som revisionen lyft fram avseende nämndens verksamheter kommer 
att beaktas i arbetet framåt inom berörda ämnesområden. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 30 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Följebrev samt revisionsrapport Grundläggande granskning för år 2020  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera granskningens resultat 

- att uppdra åt förvaltningschefen att tillse att granskningens synpunkter beaktas.  

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 
Ekonomi- och IT-chefen; carsten.sorlie@stromstad.se 
Förvaltningschefen 
Ärendet  
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 BUN/2021-0072 

BUN § 29 Pedagogisk omsorg - Koster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att göra om förskoleverksamheten vid Kosters förskola till pedagogisk omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Kosters förskola har under flera år haft vikande barnunderlag. I dagsläget finns två 
barn inskrivna, varav en av dessa platser är en tillfälligt köpt plats från Göteborgs 
stad. En förskoleverksamhet leds enligt skollag av rektor och den pedagogiska 
verksamheten och undervisningen i förskolan ska ledas av behörig förskollärare. I 
dagsläget har inte barn vid Kosters förskola tillgång till behörig förskollärare.  

Utifrån få barn i förskoleålder som är boende på Koster samt brist på utbildade 
förskollärare, kan inte Koster förskola leva upp till lagens krav och kan därmed 
inte erbjuda den undervisning samt sociala utmaningar såsom läroplanen 
föreskriver för en förskola. Förvaltningen ser därför behov av att låta 
förskoleverksamheten övergå till pedagogisk omsorg, som ett alternativ till 
förskola. Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar som de barn som 
går i förskola. En pedagogisk omsorg innebär inte minskad trygghet för barn utan 
ger möjlighet för ett alternativt sätt att förbereda barnen på vidare skolgång, än 
den traditionella förskolan. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och 
lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 
Verksamheten kan i nuläget bli kvar i samma lokaler där verksamheten idag 
bedrivs och med befintlig personal.  

I pedagogisk omsorg ställs inte krav på utbildad pedagog (förskolelärare), däremot 
ska kommunen systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  

Sandra Andersson (L) frågar kring information till berörda familjer/ 
vårdnadshavare om föreslagen förändring då det inte rör sig om så många 
berörda och att detta sker efter nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 21 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att göra om förskoleverksamheten vid Kosters förskola till pedagogisk omsorg.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig rektor 
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0073 

BUN § 30 Rapport avseende Sjukfrånvaron inom 
förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat inom förskolan i Strömstads kommun. 
Under 2019 visar statistiken sjukfrånvaro på 14% för förskollärare och 10% för 
barnskötare. 2020 har varit ett år dominerat av Covid-19, vilket i sin tur har gjort 
att tidigare insatser är svåra att utvärdera samt ytterligare förvärrat 
sjukfrånvarostatistiken. I nuläget 2021 ligger sjukfrånvaron på 14% för 
förskollärare och 11% för barnskötare (helårsperspektiv). 

Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit till ansvarig verksamhetschef att 
återkomma med en rapport angående sjukfrånvaron i förskolan. Förvaltningen 
väljer att presentera en delrapport för att ge nämnden ett nuläge och informerar 
om kommande aktiviteter, i vilka även nämnden inbjuds att ta del av.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 22 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 
Rapport – Sjukskrivningar i förskolan 2021-03-09 (arbetsmaterial) 

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

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0041 

BUN § 31 Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten:  

• att finna nya lokaler för grundsärskola ämnen låg-, mellanstadieålder 
lokaliserad i en F-6 skola och grundsärskola ämnesområden 1-9 i nära 
anslutning till en F-6 skola 

• att finna lokaler till grundsärskola ämnen högstadieålder i nära anslutning 
till Strömstiernaskolan 

• att placering av skolenheterna ska fastställas av barn- och 
utbildningsnämnden innan start av projektering 

• att arbetet görs i samråd med AB Strömstadslokaler, då en framtida 
investering görs av AB Strömstadslokaler och senare läggs på hyran. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Grundsärskolans två verksamhetsformer är idag belägna på två separata 
skolenheter vilket medför svårigheter gällande kollegialt samarbete och för elever 
att läsa en kombination av inriktningarna ämnen och ämnesområden.  

Elevunderlaget i grundsärskolan kommer enligt prognos att öka med 33% inom 
två år och redan idag är grundsärskolans lokaler inte tillräckligt stora och 
tillgänglighetsanpassade för målgruppen.   

Strömstads kommun lever inte upp mot lagkraven: 

• att erbjuda undervisning inom grundsärskolans regi för elever i lågstadiet 
som läser inriktning ämnen, 

• tillgänglighetsanpassade lokaler för elever i grundsärskolan inriktning 
ämnen med fysiska funktionshinder. 

Av underlaget i ärendet framgår aktuellt nuläge samt framtida behov avseende 
elevantal och lokalbehov. 

Grundsärskolan har idag sina lokaler inriktning ämnen på Strömstiernaskolan för 
årskurs 4–9 och inriktning ämnesområden årskurs 1–9 på Odelsbergsskolan. 
Elever som idag är mottagna i grundsärskolan med inriktning ämnen och går i 
årskurs 1–3, har idag inte möjlighet att läsa i grundsärskolans regi på grund 
av lokalbrist. Båda grundsärskoleenheterna är idag i behov av fler lokaler på grund 
av ökat elevunderlag samt att när Strömstiernaskolan har genomgått sin 
planerade renovering, kommer inte grundsärskolan kunna inrymmas i dessa 
lokaler. Detta medför att grundsärskolan inom drygt ett år inte har lokaler att 
bedriva undervisning i. 
Den nuvarande bristen på lokaler har också inneburit att förvaltningen inte har 
kunnat tillmötesgå lagkrav samt vårdnadshavares önskemål avseende 
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gruppundervisning och detta kommer att försvåras ytterligare under läsåret 
2022/2023. 

Utifrån snittberäkning av den lokalyta kommuner brukar använda sig av vid 
beräkning för grundsärskolans lokalbehov beräknas en skolgårds area på  
20 m2/elev och en inomhus area på 20 m2/elev för inriktning ämnen och  
40 m2/elev för inriktning ämnesområden. Inomhusarean inkluderar ytor så som 
personalrum, arbetsrum, klassrum, pausrum, specialsalar, bibliotek, toaletter, 
matsal, förråd, idrott och kommunikationsytor. Inomhusarean omfattar däremot 
inte teknikrum så som till exempel fläktrum.   

Beslutsunderlag 
BUN AU § 23 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten:  

• att etablera en ny sammanhållen grundsärskoleenhet i angränsning till en 
nuvarande F-6 skolenhet, 

• att arbetet görs i samråd med AB Strömstadslokaler, då en framtida 
investering görs av AB Strömstadslokaler och senare läggs på hyran.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Andreas Hansson (C): 

- att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten: 

• att finna nya lokaler för grundsärskola ämnen låg-, mellanstadieålder 
lokaliserad i en F-6 skola och grundsärskola ämnesområden 1-9 i nära 
anslutning till en F-6 skola 

• att finna lokaler till grundsärskola ämnen högstadieålder i nära anslutning 
till Strömstiernaskolan 

• att placering av skolenheterna ska fastställas av barn- och 
utbildningsnämnden innan start av projektering 

• att arbetet görs i samråd med AB Strömstadslokaler, då en framtida 
investering görs av AB Strömstadslokaler och senare läggs på hyran. 

Ledamoten Sandra Andersson (L): 

- bifall till Andreas Hanssons förslag att utreda möjligheten med föreslagna  
  förutsättningar. 

Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

- bifall till Andreas Hanssons förslag att utreda möjligheten med föreslagna  
  förutsättningar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas 
Hanssons, Sandra Anderssons och Marie Edvinsson Kristiansens förslag och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Andreas Hanssons, Sandra 
Anderssons och Marie Edvinsson Kristiansens förslag. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ansvarig verksamhetschef 
Kvalitetscontroller 
Controller 
AB Strömstadslokaler, för kännedom 
Ärendet 
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 BUN/2020-0247 

BUN § 32 Programutbud 2021-2022 - Lärlingsprogram 
samt handel- och administrations-
programmet, Strömstad Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att starta samtliga lärlingsprogram läsår 2021/2022 

- att starta handel- och administrationsprogrammet läsår 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar 2021-03-16 § 27 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag till beslut direkt till nämnden utifrån den dialog som förts 
på arbetsutskottet kring lärlingsprogram samt handel- och administrations-
programmet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2021-02-23 § 5 om programutbud 2021-
2022 vid Strömstad Gymnasium förutom när det gäller samtliga 
lärlingsutbildningar samt handel- och administrationsprogrammet. Beslut kring 
dessa ska fattas vid nämndens sammanträde 2021-03-30.  

Utifrån aktuellt antal elever som valt lärlingsprogram eller handel- 
och administrationsprogrammet konstaterar förvaltningen att det blir en hög 
kostnad att bedriva program med så få elever. Även om de olika lärlings-
programmen samläser de gymnasiegemensamma ämnena blir det en hög kostnad 
för läsning av de ämnena som är karaktäristiska för de olika programmen. 
 
Trots att det blir dyrt att driva utbildningarna rekommenderar förvaltningen ändå 
att de startas. Detta då det finns svårigheter med att hinna effektivisera i 
motsvarande takt som kostnaderna för interkommunala ersättningar (IKE) ökar 
när utbudet minskar och våra Strömstadselever kan komma att välja andra skolor. 
Det finns också en risk att skolan tappar legitimerad personal om det inte kan 
erbjudas en tjänstgöringsgrad på 100%. 
 
Eftersom kostnaden skulle bli högre om programmen inte startar under läsåret 
2021/2022 föreslår förvaltningen att programmen startas och att en grundligare 
utredning görs inför nästa läsår då utredningen för vad som krävs för att det skall 
bli ett bärkraftigt utbud är slutförd.    

Beslutsunderlag 
BUN AU § 27 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att starta samtliga lärlingsprogram läsår 2021/2022 

- att starta handel- och administrationsprogrammet läsår 2021/2022. 

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

- att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvariga rektorer 
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0069 

BUN § 33 Uppföljning avseende Covid-19:s påverkan på 
måluppfyllelsen i högstadiet och gymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat hur pågående pandemi har 
påverkat elevernas måluppfyllelse. Det är för tidigt att kunna konstatera 
detta men det finns ett antal riskfaktorer som sannolikt kommer att påverka 
elevernas måluppfyllelse till följd av fjärr- och distansundervisning. 

Risker finns att eleverna i nuläget, som en konsekvens av pandemin, inte får de 
kunskaper eller färdigheter de normalt sett skulle ha fått. Skolan har till viss del 
haft, trots ett gott arbete av såväl barn- och elevhälsan som undervisande lärare, 
svårt att tillgodose alla elevers behov av anpassningar och särskilt stöd, vilket 
drabbar enskilda elever. Risken för ett utbildningstapp bedöms vara särskilt stor 
för elever med hög frånvaro samt för socioekonomiskt utsatta elever som i större 
utsträckning än andra riskerar att inte få de kunskaper eller färdigheter de 
normalt sett skulle ha fått. 

Arbetsbördan för personal i skolan har ökat vilket riskerar att påverka 
undervisningens kvalitet negativt och att likvärdighet försvåras. 

Högstadie- och gymnasieskolan har planerade åtgärder för att minimera de 
negativa effekter som fjärr- och distansutbildning kan ge i form av: 

- extra uppföljning av terminsbetyg i grundskolan och omdömen på gymnasiet 
- översyn av elevernas närvaro 
- informationsbrev från barn- och elevhälsan 
- elevhälsomöten 
- lovskola 
- läxstöd 
- må bra aktiviteter 
- lärarna och professionerna inom barn- och elevhälsan är extra observanta på 
  förändring i elevernas mående 
- sommarskola för grundskolan (lagstyrd) och gymnasiet i år. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen. 
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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 
Ansvariga verksamhetschefer 
Ärendet  
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 BUN/2021-0068 

BUN § 34 Uppföljning 2020 - Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

"Kommunalt aktivitetsansvar - mål och riktlinjer" antogs 2015-10-01 av Barn- och 
utbildningsnämnden (riktlinjerna ska revideras under 2021). Enligt riktlinjerna ska 
uppföljning ske en gång per år. 
 
Strömstads kommuns mål för aktivitetsansvaret är följande; 

• I Strömstads kommun ska alla ungdomar under 20 år, och som inte 
genomgår gymnasieutbildning finnas registrerade i aktivitetsregistret.  

• Alla ungdomar mellan 16 och 20 år i Strömstads kommun som saknar 
sysselsättning ska kontaktas och erbjudas samtal. (Är ungdomen under  
18 år ska vårdnadshavaren också informeras om att ungdomen 
kontaktas). 

• Alla ungdomar mellan 16 och 20 år i Strömstads kommun ska stödjas till 
meningsfull sysselsättning. I första hand ska kommunen erbjuda en åtgärd 
som syftar till att motivera den enskilde ungdomen att påbörja eller 
återuppta en utbildning. 

Under uppföljningsperioden 2020-2021 har antalet individer på uppföljningslistan 
för kommunalt aktivitetsansvar minskat från 450 till 29 ungdomar. Många 
individer har kunnat avskrivas från listan då de redan är i aktivitet och felaktigt 
stod med. Av de 29 som idag finns på uppföljningslistan har 15 inte kunnat nås. 
Övriga önskar inte komma i aktivitet eller delta i kartläggningssamtal i syfte att 
utröna behov, mål samt arbeta fram möjlig aktivitet såsom praktik eller skola.  
 
Uppföljningsarbetet som genomförts under uppföljningsperioden beskrivs 
utförligt i rapporten "Uppföljning av KAA 2020–2021".  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 25 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Uppföljning KAA 2020-2021 Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen. 
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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 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet  
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 BUN/2020-0326, BUN/2021-0039 

BUN § 35 Information från verksamheterna 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen 

- att ge ordförande i uppdrag att fatta beslut avseende fördelning av statsbidraget 
  ”skolmiljarden” efter att synpunkter från barn- och utbildningsnämndens  
  ledamöter har tagits hänsyn till och samverkan skett med de fackliga parterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet.  
 

Aktuell Covid-information 

• Avslutad fjärr- och distansundervisning 
• Avveckling kylda matlådor till elever. 

Information från verksamheterna 

• Workshop kring Framtidens skola genomfördes med kommunstyrelsen 
(KS) och presidiet den 3 mars 

• Bokslut- och budgetsamråd genomfördes 9 mars 
• Revision genomför uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) där ett stort antal dokument har levererats till revisionen 
• Förvaltningschefen har på delegation beslutat om läsårstider 2021/2022 

där förändring har skett när det gäller kompetensutveckling. Dagarna 
kommer att spridas under året jämfört med tidigare läsår 

• Arbetet med långsiktig kompetensutvecklingsplan, med fokus Tillgänglig 
lärmiljö, pågår 

• Genomlysning av frekventa frågor, inför eventuellt överförande av 
uppdrag till kommuncenter 

• Ökat statsbidrag Språkutvecklande insatser 
• Föräldrakooperativet Bofinken har överklagat resursfördelningen och 

ersättning för den faktiska hyran, förvaltningen avvaktar 
förvaltningsrättens beslut 

• Inkomstbortfall på grund av begränsad verksamhet inom Kulturskolan 
• Vissa balettkurser kommer eventuellt inte att kunna genomföras då 

lokaler inte finns att tillgå under tiden ombyggnation av tilltänkta lokaler 
genomförs 

• Skolval förskoleklass har genomförts digitalt. Till största delen har 
förstahandsalternativen kunna tillgodoses 

• Uppskjuten skolplikt föreligger för ett antal barn vilket innebär att de 
stannar ytterligare ett år i förskolan 

• LVU placerade och gömda barn - tätare samverkan med 
socialförvaltningen kring dessa barn 
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• Vårdnadshavare har överklagat beslut om skolskjuts och 
förvaltningsrätten har nu gett vårdnadshavare rätt i ärendet 

• Flera rekryteringar pågår till Barn- och elevhälsan (skolpsykolog, 
skolsköterskor, skolkurator, specialpedagog) 

• Lovskola genomförs för både högstadieelever och gymnasiet under 
påsklovet och sommarlovet 

• Avslutat individärende hos Skolinspektionen då berörd elev har slutat på 
skolan 

• Vuxenutbildningen har fått 33 miljoner till samverkansnoden 
• Sökt statsbidrag DUA (delegationen för unga och nyanlända till 

arbete) samt lokal överenskommelse med socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen 

• Vägar vidare - en filmserie som finns via kommunens sociala medier 
• Servering lokalproducerat nötkött kommer att ske två gånger per termin 
• Information gällande Solbogårdens köksrenovering. 

 

Strömstads kommun har fått tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021, den så kallade skolmiljarden. Kommunen kommer att få cirka 1,2 miljoner 
kronor. Förvaltningen arbetar med förslag till hur pengarna ska fördelas mellan 
verksamheterna och för att kunna genomföra åtgärder som får effekt så snart det 
är möjligt, behöver ett beslut om fördelningen fattas så snart det är möjligt och 
inte avvakta nästa nämndssammanträde.   

Beslutsunderlag 
Presentation 2021-03-16 

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

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

Tillägg till arbetsutskottets förslag 

- att ge ordförande i uppdrag att fatta beslut avseende fördelning av statsbidraget 
  ”skolmiljarden” efter att synpunkter från barn- och utbildningsnämndens  
  ledamöter har tagits hänsyn till och samverkan skett med de fackliga parterna. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Ärendet  
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 BUN/2021-0070 

BUN § 36 Tillagningskök, inriktningsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att bygga om köket på Pilen 5 

- att bygga om köket på Strömstiernaskolan 

- att se över om förändring till tillagningskök är aktuellt för köken på Mellegårdens 
  skola, Ånneröds förskola, Skee förskola, Skee skola, Bojarskolan samt  
  gymnasieskolan 

- att starta med Pilen 5, underlag till beställning till tekniska nämnden beslutas på  
  kommande nämnd i april 

- att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med tidsplan, preciserade  
  driftskostnader och investeringskostnader. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Hansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 
önskar få följande antecknat till protokollet: 

”Centerpartiet reserverar sig mot beslutet då de förslag som presenterades 
innebär en helt ny struktur/organisering av måltidsverksamheten jämfört med 
Kommunfullmäktiges beslut, § 149, taget 2020-11-26. Det ska inte av nämnden 
eller förvaltningen tas beslut som går mot beslut fattat av kommunens högst 
beslutande organ. Vidare så går det inte heller att fatta ett beslut när 
beslutsunderlaget saknar avgörande fakta. Beslutsunderlaget som redovisades vid 
nämndens möte hade undermåliga ekonomiska kalkyler avseende avsaknaden av 
jämförelser med nuvarande och beslutade köksorganisationer. Även 
kommunfullmäktiges beslut saknade relevant fakta dock hävdades att beslutet var 
10 miljoner billigare än den tidigare utredningen (den s k Laneby utredningen om 
ett multifunktionellt kök). Därför måste det göras en heltäckande och grundlig 
utredning som beskriver konsekvenserna av olika alternativ. Med perspektiv som 
ekonomiska, miljömässiga (på kort och lång sikt), påverkan på möjligheter till 
närodlade/ekologiska råvaror, kvalitetspåverkan och personal/arbetsmiljö.” 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd och verksamhetschef Måltid och städenhet 
Agneta Kullberg föredrar ärendet.  

Arbetsutskottet gav 2021-03-16 § 33 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
beslut direkt till nämnden utifrån den dialog som fördes på arbetsutskottet kring 
tillagningskök på fler förskole- och skolenheter samt en ombyggnad av köket på 
Pilen 5 och Strömstiernaskolan. Den framtida sammanlagda kapaciteten är 
bedömd till cirka 3 450 portioner. 
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I nuläget finns fyra tillagningskök för förskole- och skolverksamheten; Pilen 5, 
Strömstiernaskolans kök, Rossö skola och förskola samt Koster skola och förskola. 
Övriga 17 kök är mottagningskök. 

Köket på Pilen 5, Strömstiernaskolans kök och köket på Skee skola är i stort behov 
av ombyggnad och uppgradering till gällande krav. Dessa behov är kända sedan 
tidigare och planerade att åtgärdas de närmaste åren. Dock är förslaget att Skee 
skolas kök ska blir ett nytt tillagningskök. Förslagen att planera för ombyggnad av 
Ånneröds förskola och Skee förskola är också nytillkomna. Köken är nya 
mottagningskök, som behöver kompletteras om förslaget bifalles. Ett 
tillagningskök har mer utrustning och kräver i vissa fall mer personal än ett 
mottagningskök. 

De olika ombyggnationerna kan inte genomföras samtidig, eftersom 
matproduktionen måste hållas igång till skolor och förskolor. Ombyggnationen av 
köket på Pilen 5 är därför prioriterad, beroende på önskemål från tekniska 
nämnden och stort behov av ombyggnad. Den redan beställda ombyggnaden av 
Beatebergsgårdens kök genomförs som planerat och förväntas vara klar tidig höst 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagen till beslut innebär ökade driftskostnader. Bedömningen av kostnaden 
för förändringarna är gjord av AB Strömstadslokaler med utgångspunkt i 
framtagen mall. Nuvarande bedömning kommer att övergå till en beräknad ökad 
driftskostnad när projekteringen har kommit längre utifrån fattade beslut. Även 
fördelningen mellan ny driftskostnad för hyresgästen och underhållskostnaden för 
hyresvärden tydliggörs när projekteringen kommit längre och de ackumulerade 
underhållsbehoven beskrivits. 

Nedanstående tabell beskriver endast uppskattade ökade driftskostnader för 
ombyggnader, inkluderar inte personalkostnader och transportkostnader. 
Kostnaden bygger på antalet kvadratmeter per portion multiplicerat med 
ombyggnadskostnaden per kvadratmeter. 

  

  Uppskattad ökad   driftskostnad per år (del av kostnaden är 
underhållskostnad som bekostas av   hyresvärden) 

Tillagnings-
kök 

Huvud-
förslag (se 
underlag) 

Bojar fortsatt 
mottagnings-
kök 

Skee fortsatt 
mottagnings-
kök 

Bojar och 
Skee fortsatt 
mottagnings-
kök 

Även 
gymnasiet   
tillagnings-
kök 

Pilen 5 750 tkr 950 tkr 750 tkr 950 tkr 650 tkr 

Strömstierna-
skolans kök 

1000 tkr 1000 tkr 1100 tkr 1100 tkr 1100 tkr 

Skee skola 500 tkr* 500 tkr* 350 tkr* 350 tkr* 500 tkr* 
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 * Vid ombygnad av Skee skolas kök tas ytor i anspråk som nu används av 
skolledning och elevhälsa. Det tillkommer kostnader för att ersätta dessa lokaler. 

** Ingår i den planerade nybyggnaden av byggnad med idrottshall, kök och 
matsal.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 33 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-19 
Beslutsunderlag Tillagningskök 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att bygga om köket på Pilen 5 till en kapacitet på cirka 825 portioner 
- att bygga om köket på Strömstiernaskolan till en kapacitet på cirka 1 320 

portioner 
- att förändra köket på Ånneröds förskola till ett tillagningskök 
- att förändra köket på Skee förskola till ett tillagningskök 
- att bygga om köket på Skee skola till ett tillagningskök i samband med att 

köket och matsalen renoveras 
- att inför byggnationen planera om köket på Bojarskolan till ett tillagningskök 
- att starta med Pilen 5, underlag till beställning till tekniska nämnden beslutas 

på kommande nämnd i april 
- att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med tidsplan, preciserade 

driftskostnader och investeringskostnader 
- att de ökade driftskostnaderna tas med i budgetarbetet inför 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Andreas Hansson (C): 

- att ärendet återremitteras på grund av undermåliga beslutsunderlag, bland 
  annat saknas det uppgifter kring kostnader för personal och transporter. 
 

Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att bygga om köket på Pilen 5 

- att bygga om köket på Strömstiernaskolan 

Bojarskolan 100 tkr 0 tkr** 100 tkr 0 tkr 100 tkr 

Ånneröds 
förskola 

20 tkr 20 tkr 20 tkr 20 tkr 20 tkr 

Skee förskola 20 tkr 20 tkr 20 tkr 20 tkr 20 tkr 

Gymnasiet         550 tkr 

SUMMA 2390 tkr 2490 tkr 2340 tkr 2440 tkr 2840 tkr 
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- att se över om förändring till tillagningskök är aktuellt för köken på Mellegårdens 
  skola, Ånneröds förskola, Skee förskola, Skee skola, Bojarskolan samt  
  gymnasieskolan 

- att starta med Pilen 5, underlag till beställning till tekniska nämnden beslutas på  
  kommande nämnd i april 

- att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med tidsplan, preciserade  
  driftskostnader och investeringskostnader. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om barn- och utbildningsnämnden kan besluta att 
ärendet ska avgöras idag och finner att så är fallet. 

Därefter ställer ordförande proposition på ordförandes förslag och förvaltningens 
förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kvalitetscontroller 
Verksamhetschef Måltid och städenhet 
Controller 
Berörda verksamhetschefer 
Ärendet  
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 BUN/2020-0324 

BUN § 37 Folkhälsorådet 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Inget finns att rapportera då folkhälsorådet inte har haft något sammanträde 
sedan förra barn- och utbildningsnämnden.  
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 BUN/2020-0325 

BUN § 38 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Inget finns att rapportera.  
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 BUN/2020-0323 

BUN § 39 Återrapportering 2021 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att lägga ärendena till handlingarna. 

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

Ordförandebeslut (BUN/2021-0001) 

Nr 226 Ordförandebeslut Begränsning/förändring i kulturskoleverksamheten 
under pandemin 

Nr 227 Ordförandebeslut Tillgängligt bibliotek under pandemin 

Nr 228 Ordförandebeslut Tillgängligt bibliotek under pandemin 

Nr 229 Ordförandebeslut Begränsningar/förändringar i kulturskoleverksamheten 
under pandemin  

Nr 230 Ordförandebeslut Stängning av skolverksamhet på Valemyrskolan  

Nr 231 Ordförandebeslut Förlängd stängning av skolverksamhet på 
Valemyrskolan  

Nr 233 Ordförandebeslut Förlängd undervisning på distans på Strömstads 
Gymnasium och vuxenutbildning 

Nr 234 Ordförandebeslut Interkommunala priser 2021, Gymnasieskolans 
lärlingsprogram 

Nr 238 Ordförandebeslut Partiell distansundervisning för gymnasieelever från 
vecka 10/2021 samt fortsatt distansundervisning för vuxenutbildningen 

Nr 239 Ordförandebeslut Öppning av kulturskoleverksamhet för elever födda 
2002 eller senare 

Nr 240 Ordförandebeslut Biblioteksverksamhet öppnar för besök från och med 
vecka 10/2021 

Nr 241 Ordförandebeslut Partiell återgång till närundervisning för högstadiet, 
Strömstiernaskolan, från v 10/2021. 
 

Beslut av övriga delegater 

Nr 232 Mottagande i grundsärskolan; ELEVSÄR/21 
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Nr 235 Ekonomisk ersättning till fristående huvudman – grundskola och fritids; 
BUN/2021-0023 

Nr 236 Skolskjuts på grund av särskild omständighet perioden 2021-03-01--2021-
04-01; BUN/2021-0043 

Nr 237 Skolskjuts på grund av särskild omständighet perioden 2021-03-01--2021-
04-01; BUN/2021-0064 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 31 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att lägga ärendena till handlingarna. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0001 

BUN § 40 Övergång till närundervisning för samtliga 
gymnasieelever 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att Strömstads gymnasium övergår till närundervisning för åk 1 och 2 under  
  vecka 15 

- att från och med 12 april (vecka 16) övergår samtliga elever till närundervisning. 

Utifrån smittläget regionalt och lokalt, kan ovanstående planering, med kort 
varsel, komma att behöva förändras. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt 
eller delvis som fjärr- och distansundervisning, som en av flera åtgärder för att 
bromsa spridningen av covid-19. 

De nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att 
undervisningen ska bedrivas på distans upphör att gälla den 1 april. Smittskyddet 
Västra Götaland har dock gått ut med egen rekommendation om en gradvis 
övergång till närundervisning för gymnasieeleverna till 18 april, utifrån smittläget 
regionalt.  
 
Fram till vecka 13 har en årskull varit inne i närundervisning, enligt ett rullande 
schema. Utifrån ovanstående utgångspunkter föreslås en gradvis ökad övergång 
till närundervisning enligt följande: 

Vecka 14:          Påsklov 

vecka 15:          År 1 och 2 har underundervisning 

vecka 16:          Åk 1, 2 och 3 är på plats 

För Strömstads vuxenutbildning finns det inga ändrade rekommendationer utan 
där har fortsatt två grupper på SFI närundervisning och övriga har undervisning på 
distans-/fjärr. 

Strömstads vuxenutbildning och Strömstads gymnasium har flera gånger gjort 
riskbedömningar samt handlingsplaner utifrån arbetsmiljön. Inför elevernas 
föreslagna återgång kommer riskbedömning samt handlingsplan att uppdateras 
tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare.   

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att Strömstads gymnasium övergår till närundervisning för åk 1 och 2 under  
  vecka 15 
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- att från och med 12 april (vecka 16) övergår samtliga elever till närundervisning. 

Utifrån smittläget regionalt och lokalt, kan ovanstående planering, med kort 
varsel, komma att behöva förändras. 

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

- att besluta enligt förvaltningens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Förvaltningschefen 
Publicering på hemsidan 
Ärendet 
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