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 Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum Ärende
 2021-10-28 BUN/2020-0317
  
   

Justeringens tid och plats Förvaltningskontoret 2021-11-02 kl 16.00 
  
Sekreterare   Paragrafer 121–136 
 Barbro Isaksson 
  
Ordförande  
 Lena Martinsson 
  
Justerare  
 Marie Rask Emmelie Stackegård Hansen 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-11-08 Datum då anslaget tas ned 2021-11-30 
  
Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Barbro Isaksson 
  

 

Tid och plats 2021-10-28 kl 08.55–12.35 
 Strömstad Gymnasium, aulan 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 

Marie Rask (S) 
Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Alexander Weinehall (KD) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordförande 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Fredrik Eriksson (SD), för Sanja Lilli Gohlke (-) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Thomas Kjerulf (S) §§ 121-132, kl 08.55-12.25 

Kari Grönn (FI) 
Erling Karlsson (L) 
Oscar Russberg (M) 
Per Midtvedt (MP) 

  
Övriga deltagare Helene Evensen, förvaltningschef 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Barn- 
och elevhälsa 
Martin Dalenius, verksamhetschef Förskola, Kulturskola och Bibliotek  
Agneta Kullberg, verksamhetschef Måltid- och städenhet §§ 130-136, 
deltar på distans 
Eva Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola 
Linnéa Jungmarker, controller, del av § 131 - § 132 
Jenny Ottosson, facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund 
Caisa von Mentzer, facklig företrädare för Lärarförbundet 
Anna Säreborn Haugstöl, rektor gymnasieskolan, §§ 121-122 
Åsa Borneland, rektor vuxenutbildningen, §§ 121-122 
Louise Buhre, rektor gymnasieskolan, §§ 121-122 
Torbjörn Brunström, enhetschef Barn- och elevhälsan, § 127 deltar på 
distans 
Frida Svensson, kulturskole- och bibliotekschef, § 128 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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BUN § 121 Ändring av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ärendet avseende "Strategiskt lokalförsörjning inom Strömstads kommun,  
  prioritering inom barn- och utbildningsförvaltningen" utgår från dagens  
  sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att ärende nr 11 på föredragningslistan "Strategiskt 
lokalförsörjning inom Strömstads kommun, prioritering inom barn- och 
utbildningsförvaltningen" utgår då allt underlag inte har inkommit till 
förvaltningen. 

På begäran från ordföranden informerar verksamhetschef Eva Eriksson om 
aktuellt läge på Strömstiernaskolan.  

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

- att ärendet avseende Strategiskt lokalförsörjning inom Strömstads kommun,  
  prioritering inom barn- och utbildningsförvaltningen utgår från dagens  
  sammanträde. 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (31)
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2021-10-28 
  
   

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

 

 

  

BUN § 122 Presentation av rektorer för gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor för vuxenutbildningen Åsa Borneland respektive rektorerna för 
gymnasieskolan Louise Buhre och Anna Säreborn Haugstöl presenterar sig. 

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

- att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  
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 BUN/2021-0259 

BUN § 123 Programutbud 2022-2023 Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i  
  gymnasievalet 2022 
- att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och  
  inriktningsutbud för läsåret 2022/2023 utifrån aktuell sökbild och ekonomi. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Senast den 31 oktober ska sökbart programutbud för Strömstad Gymnasium 
läsåret 2022/2023 inrapporteras i Indra (Fyrbodals gemensamma 
ansökningssystem). Därefter ska barn- och utbildningsnämnden i februari månad 
fastslå program- och inriktningsutbud utifrån aktuell sökbild och ekonomi.  

De nationella program och lärlingsutbildningar som Strömstad Gymnasium idag 
erbjuder till kommunens ungdomar och dess kringkommuner föreslås vara kvar: 

Högskoleförberedande program 

 Ekonomiprogrammet 
 Samhällsvetenskapsprogrammet 
 Naturvetenskapsprogrammet 
 Teknikprogrammet  

 Yrkesförberedande program 

 Bygg- och anläggningsprogrammet 
 El- och energiprogrammet 
 Handel- och administrationsprogrammet 

Gymnasial lärlingsutbildning 

 Fordons- och transportprogrammet 
 Barn- och fritidsprogrammet 
 Vård- och omsorgsprogrammet  

Nationella program Inriktning 

 Naturvetenskapligt program  Naturvetenskap och naturvetenskap och 
 samhälle 

 Samhällsvetenskapsprogrammet  Beteendevetenskap 

 Ekonomiprogrammet  Ekonomi 

 Teknikprogrammet  Design och produktutveckling 
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 Handels- och 
administrationsprogrammet  

 Handel och service 

 Bygg och anläggningsprogrammet  Husbyggnad och måleri 

 El- och energiprogrammet  Elteknik 

Lärlingsprogram Inriktning 

 Barn- och fritidsprogrammet  Pedagogiskt arbete 

 Fordons- och 
transportprogrammet 

 Personbil 

 Vård- och omsorgsprogrammet   

Beslutsunderlag 
BUN AU § 99 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Utredning "Bärkraftig gymnasieskola" (BUN/2021-0247) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i  
  gymnasievalet 2022 
- att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och 
  inriktningsutbud för läsåret 2022/2023 utifrån aktuell sökbild och ekonomi. 

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/2020-0323 

BUN § 124 Återrapportering - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild 
tjänsteperson (delegationsbeslut) 

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

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

Ordförandebeslut (dnr BUN/2021-0001): 

Nr 282 Annat sätt att fullgöra skolplikten 2022-01-12—2022-02-18: Elev/1408. 

Nr 283 Annat sätt att fullgöra skolplikten 2022-01-12—2022-03-07: Elev/1409. 

Nr 289 Yttrande - Överklagan av beslut avseende tillämpning av skollagen - 
Föreläggande om vite på grund av ej fullgjord skolplikt; dnr BUN/2021-0172 
respektive BUN/2021-0173. 

Nr 290 Avslag av Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten perioden  
2022-01-12—2022-02-18; Elev/1415. 

Beslut av övriga delegater: 

Nr 280 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0239. 

Nr 281 Skolskjuts på grund av särskild omständighet läsåret 2021/2022 – Avslag; 
BUN/2021-0249. 

Nr 284 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna 2021-09-10—2021-09-15; 
ElevSGY/162. 

Nr 285 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna 2021-09-10—2021-09-13; 
ElevSGY/163. 

Nr 286 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer 2021-09-30- 
-2021-10-06; Elev/2032. 

Nr 287 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer 2021-09-30- 
-2021-10-06; Elev/1286. 

Nr 288 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer 2021-10-05- 
-2021-10-08; Elev/1232. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 110 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
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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/2019-0008 

BUN § 125 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022, 
revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att utse kontaktpolitiker för enheterna enligt följande:  

Enhet Politiker 

Förskolorna Korpen och Rossö samt 
Diskusgatan och Öppna förskolan 

Stellan Nilsson, Andreas Hansson 

Förskolorna Skee, Nordby, Mellegården 
och Strömstierna 

Alexander Weinehall, Sandra 
Andersson 

Förskolorna Tången, Eken och Valemyr Per Midtvedt, Sanja Lilli Gohlke 

Förskolorna Mällby och Ånneröd Petra Hedström, Emmelie Stackegård 
Hansen 

Valemyrskolan, Koster skola och 
förskola samt Bojarskolan 

Marie Edvinsson Kristiansen, Thomas 
Kjerulf 

Odelsbergsskolan, Tjärnö skola och 
förskola 

Oscar Russberg, Marie Rask 

Särskolan Sanja Lilli Gohlke, Thomas Kjerulf 

Skolorna Skee, Rossö och Mellegården Lena Martinsson, Erling Karlsson 

Strömstiernaskolan Marie Rask, Hans-Inge Sältenberg 

Strömstad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen 

Lena Martinsson, Kari Grönn 

Bibliotek och Kulturskola Hans-Inge Sältenberg 

Måltid och städ Fredrik Eriksson, Marie Edvinsson 
Kristiansen 

Branschråd yrkesförberedande 
program, gymnasieskolan (BUN 2016-
12-15 § 117) 

Lena Martinsson, Kari Grönn 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson (S) föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har kontaktpolitiker valda per 
mandatperiod. I och med att det har skett nyval av förtroendevalda i nämnden 
(efter avsägelser) behöver kontaktmannaskapet revideras. Följande samman-
ställning redovisar nuvarande kontaktmannaskap (beslutad 17 november 2020  
§ 119): 
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Enhet Politiker 

Förskolorna Korpen och Rossö samt 
Diskusgatan och Öppna förskolan 

Stellan Nilsson, Andreas Hansson 

Förskolorna Skee, Nordby, 
Mellegården och Strömstierna 

Alexander Weinehall, Sandra 
Andersson 

Förskolorna Tången, Eken och 
Valemyr 

Anders Karlsson, Sanja Lilli Gohlke 

Förskolorna Mällby och Ånneröd Petra Hedström, Emmelie Stackegård 
Hansen 

Valemyrskolan, Koster skola och 
förskola samt Bojarskolan 

Marie Edvinsson Kristiansen, Thomas 
Elgestål 

Odelsbergsskolan, Tjärnö skola och 
förskola 

Per Stade, Marie Rask 

Särskolan Sanja Lilli Gohlke, Thomas Elgestål 

Skolorna Skee, Rossö och Mellegården Lena Martinsson, Erling Karlsson 

Strömstiernaskolan Marie Rask, Hans-Inge Sältenberg 

Strömstad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen 

Lena Martinsson, Sonia Kamrani 

Bibliotek och Kulturskola Hans-Inge Sältenberg 

Måltid och städ Fredrik Eriksson, Marie Edvinsson 
Kristiansen 

Branschråd yrkesförberedande 
program, gymnasieskolan (BUN 2016-
12-15 § 117) 

Lena Martinsson, Sonia Kamrani 

 

Sedan detta beslut har fyra nya ersättare valts in i nämnden efter avsägelser från 
tidigare ersättare. Den senaste förändringen beslutades av kommunfullmäktige  
14 oktober 2021 §§ 102-103 då Oscar Russberg (M) utsågs och ersätter Per Stade 
(M).  

Ordföranden framför att de förtroendevalda gärna deltar i verksamheterna och 
ser framemot inbjudan från ansvarig rektor vid lämpliga tillfällen för kontakt-
politikern att delta. Det är också fullt möjligt för kontaktpolitikern att själv ta 
kontakt med ansvarig rektor. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 108 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
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BUN § 114 2021 
BUN § 119 2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen  
  från ersättare Per Stade (M) och utser Oscar Russberg (M) till ny ersättare i barn-  
  och utbildningsnämnden, ersätta Per Stade med Oscar Russberg som  
  kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

- att utse kontaktpolitiker för enheterna enligt följande:  

Enhet Politiker 

Förskolorna Korpen och Rossö samt 
Diskusgatan och Öppna förskolan 

Stellan Nilsson, Andreas Hansson 

Förskolorna Skee, Nordby, Mellegården 
och Strömstierna 

Alexander Weinehall, Sandra 
Andersson 

Förskolorna Tången, Eken och Valemyr Per Midtvedt, Sanja Lilli Gohlke 

Förskolorna Mällby och Ånneröd Petra Hedström, Emmelie Stackegård 
Hansen 

Valemyrskolan, Koster skola och 
förskola samt Bojarskolan 

Marie Edvinsson Kristiansen, Thomas 
Kjerulf 

Odelsbergsskolan, Tjärnö skola och 
förskola 

Per Stade ev byte till Oscar Russberg, 
Marie Rask 

Särskolan Sanja Lilli Gohlke, Thomas Kjerulf 

Skolorna Skee, Rossö och Mellegården Lena Martinsson, Erling Karlsson 

Strömstiernaskolan Marie Rask, Hans-Inge Sältenberg 

Strömstad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen 

Lena Martinsson, Kari Grönn 

Bibliotek och Kulturskola Hans-Inge Sältenberg 

Måltid och städ Fredrik Eriksson, Marie Edvinsson 
Kristiansen 

Branschråd yrkesförberedande 
program, gymnasieskolan (BUN 2016-
12-15 § 117) 

Lena Martinsson, Kari Grönn 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med ändring utifrån kommunfullmäktiges beslut 
avseende ny ersättare Oscar Russberg (M) som ersätter Per Stade (M), och finner 
att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
BUN:s ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef 
Ansvariga verksamhetschefer för vidare information till enhetschefer/rektorer 
Ärendet  
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 BUN/2020-0325 

BUN § 126 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson (S) och andre vice ordförande/ledamot Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) deltog vid föräldramötet på gymnasiet kring 
droganvändandet.  

Nämndens arbetsutskott deltog vid föräldramötet på Strömstiernaskolan där det 
upplevdes att färre vårdnadshavare med utländskt ursprung deltog. Ansvarig 
verksamhetschef och rektorer är medvetna om detta och åtgärder för att få fler 
att delta diskuteras inom skolan. I de lägre stadierna är deltagandet större. 

Ordförande Lena Martinsson (S) besöker Rossö skola ikväll och ersättare Erling 
Karlsson (L) kommer att besöka samma skola vid ett senare tillfälle. 

Andre vice ordförande/ledamot Marie Edvinsson Kristiansen (M) kommer att 
träffa personal inom enheten måltid och städ. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

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

- att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (31)
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2021-10-28 
  
   

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

 

 

 BUN/2021-0078 

BUN § 127 Barn- och elevhälsans arbete som stöd för 
pedagogisk personal och elever, presentation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg och enhetschef Torbjörn Brunström föredrar 
ärendet. 

Enhetschefen redovisar barn- och elevhälsans uppdrag. Barn- och elevhälsan är en 
stödorganisation. Elevhälsotänket behöver alltid finnas som en integrerad del i allt 
arbete med elever, i klassrum, på raster etc.  

Han redogör vidare för enhetens förebyggande och hälsofrämjande arbete och 
vad detta innebär. Utifrån befattning redovisas arbetsuppgifterna och tillgången 
för respektive enhet till specialpedagog, logoped, skolpsykolog, skolkurator och 
skolsköterska. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 111 
Presentation 
BUN § 117 

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

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig enhetschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0260 

BUN § 128 Verksamhetsuppföljning 2021 - Kulturskolan 
och biblioteksverksamheten, presentation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius och kulturskole- och bibliotekschef Frida 
Svensson föredrar ärendet. 

Presentation sker av verksamheternas nuläge utifrån beslutade mål samt 
pågående utveckling och utmaningar för respektive verksamhet. 

Inom kulturskolan erbjuds olika möjligheter att utöva olika konstuttryck, både 
traditionella och nya, för personer från ett års ålder och uppåt. Undervisning sker 
på olika nivåer och både för de som vill gå vidare till en yrkesutbildning och till de 
som vill ha en givande fritidsaktivitet. Samverkan sker genom utåtriktad 
verksamhet och inom barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter. 
Kulturskolan bedriver verksamhet på många platser, den senaste invigs imorgon 
då danslokalerna i Strömstad shopping invigs. 

Inom biblioteksverksamheten arbetas det med prioriterade utvecklingsområden 
som meröppet, det vill säga tillgänglighet utanför ordinarie öppettider utan 
personal, skolbibliotek och riktade insatser utifrån barnkonventionen. På grund av 
pandemin har det varit svårt, framförallt för vuxna, med verksamhet i bibliotekets 
lokaler. Viss digital verksamhet har genomförts. Återvinningsbiblioteket har fått 
god respons och arbete pågår även med båtbibliotek på Kosterbåtarna. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer i december att behandla reviderade 
styrdokument för de två verksamheterna. 

Diskussion kring kulturskolans verksamheter i och med lokalförändringar, 
möjlighet till lässalar, utlåning av böcker till yngre invånare m m. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 100 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Presentation 

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. 
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Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Kulturskole- och bibliotekschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0100 

BUN § 129 Styrdokument - Kostpolicy Strömstads 
kommun, revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att den nya Kostpolicyn sänds på remiss till samtliga partier som är  
  representerade i kommunfullmäktige samt till socialnämnden  

- att Kostpolicyn tas upp för beslut under våren 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Strömstads kommun har en Kostpolicy som beslutas av kommunfullmäktige. 
Senaste revidering beslutades 27 mars 2018. Barn- och utbildningsnämnden gav 
25 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny Kostpolicy där Agenda 2030 
och kommunens klimatlöften beaktas. Ärendet återremitterades till förvaltningen 
av arbetsutskottet 16 september 2021 för ytterligare komplettering. 

Strömstads kommun vill uppmuntra och inspirera till hållbara och hälsosamma 
matvanor i de kommunala verksamheter där det serveras kommunens 
egenproducerade måltider. Mat med god smak och en trevlig måltidsmiljö där 
matgäster trivs och vill äta är grundläggande i kommunens måltidsarbete. I 
centrum för Strömstads kommuns arbete står produktionen och konsumtionen av 
maten och den miljöpåverkan det utgör. Agenda 2030 är en del i Strömstads 
kommuns målarbete och ska bidra positivt till de mål som berör 
måltidsverksamheten. Strömstads kommun har sedan 2021 antagit klimatlöften. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 101 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07  
Förslag till Kostpolicy  
Nuvarande Kostpolicy 
BUN § 66 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att den nya Kostpolicyn sänds på remiss till samtliga partier som är  
  representerade i kommunfullmäktige samt till socialnämnden  

- att Kostpolicyn tas upp för beslut under våren 2022. 

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 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se  
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Måltid och städ 
Ärendet  
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 BUN/2021-0251 

BUN § 130 Remiss 2021 - Remissvar avseende 
Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 
(KS/2021-0401) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att sista meningen i remissvaret ”Därmed behövs inte klimatlöfte 20 för  
  utbildningsverksamheten, men är viktigt i ett vidare sammanhang” stryks då det  
  av stycket före i remissvaret framgår att förvaltningen arbetar med målet redan 

- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande/remissvar till kommun- 
  styrelsen arbetsutskott, med ovanstående beslutad borttagning av text, rörande  
  förslag till Strömstads kommuns klimatlöften för 2022 

- att godkänna att ersättare Per Midtvedt får föra en anteckning till protokollet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ersättare Per Midtvedt (MP) vill till protokollet få antecknat att ambitionen vad 
gäller punkt 13 bör vara ett mål under 0,5 CO2e/kg vilket samstämmer med 
WWF:s mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och verksamhetschef Agneta Kullberg föredrar 
ärendet. 

Av de 20 klimatlöften som föreslagits inför 2022 av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen Västra Götaland har kommunstyrelsens arbetsutskott nu skickat ett 
förslag på remiss till samtliga nämnder och bolag för yttrande senast 2021-11-10. 

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Klimat-
löftena består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. 

Kommunens miljöstrateg och folkhälsostrateg har tagit fram förslag på 
klimatlöften för diskussion med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget är att 
Strömstad kommun ska anta tolv av de 20 klimatlöftena. Åtta av förslagen berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter och fem av dem kan nämnden 
påverka genom sin verksamhet och budgetanvändning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att urvalet av klimatlöften är 
relevanta och att löftena är möjliga att arbeta efter, men att det krävs tydliga 
målsättningar och att arbetet införlivas i verksamheternas planering och 
budgetarbete.  

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska 
genomföras. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast  
1 december 2021 till Västra Götalandsregionen. 
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Beslutsunderlag 
BUN AU § 102 
Tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030, KSau 21-08-26 
KSau § 149, Klimatlöften 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande/remissvar till kommun- 
  styrelsen arbetsutskott, rörande förslag till Strömstads kommuns klimatlöften för  
  2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C): 

- att sista meningen i remissvaret ”Därmed behövs inte klimatlöfte 20 för  
  utbildningsverksamheten, men är viktigt i ett vidare sammanhang” stryks då det  
  av stycket före i remissvaret framgår att förvaltningen arbetar med målet redan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt Hans-Inge 
Sältenbergs förslag och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med ovanstående beslutad borttagning av text och finner 
att så är fallet. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden godkänner att ersättare 
Per Midtvedt får föra en anteckning till protokollet och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se   
Kommunens folkhälsostrateg  
Kommunens miljöstrateg  
Förvaltningschef 
Ärendet 
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 BUN/2020-0326, BUN/2021-0274 

BUN § 131 Information från verksamheterna  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef och ansvariga verksamhetschefer föredrar ärendet.  

Information ges om: 

 vecka 42 planeras vaccinering mot Covid-19 av kommunens 12-15-åringar, 
detta sker genom ett samarbete mellan vårdcentraler och skolverksamheten. 
Det görs fler gurgeltester i dagsläget då smittspridningen ökat något i 
kommunen, 

 samråd har skett mellan arbetsutskottet, kommunstyrelsens respektive 
tekniska nämndens arbetsutskott kring investering och kostnader;  
sjukhusköket i synnerhet samt lokaler och nybyggnation i allmänhet, 

 förvaltningsövergripande i kommunen pågår genomförandet av utbildningen 
Utvecklande ledarskap, 

 rekrytering av ny nämndsekreterare pågår, 
 remiss har inkommit från kommunstyrelsens arbetsutskott kring 

rekommendationer avseende ”Regional överenskommelse för hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet”, där social- respektive barn- och 
utbildningsförvaltningen förväntas inkomma med yttrande, 

 det är stort söktryck till förskolorna som är centralt belägna i kommunen. Det 
finns vårdnadshavare som inte får förstahandsvalet och tackar nej till 
placering på annan förskola, 

 invigning av danssalarna på Strömstad Shopping sker 29 oktober, 
 inom kulturskolan musik handlar mycket om lokaler i dagsläget, 
 arbetsmiljöfokus i bibliotekets lokaler, 
 personalomsättning sker inom folk- och skolbiblioteket, 
 rekrytering av administratör till grundskolan/grundsärskolan är genomförd 

och tjänsten tillträds i början av januari 2022, 
 inom grundskolans lärarlönelyft har sex personer slutat och det finns 

möjlighet att tillsätta nya personer motsvarande dessa. Rektorerna har 
möjlighet att föreslå personer utifrån de kriterier som föreligger för att kunna 
rekvirera statsbidrag för ersättningen, 

 två vakanser finns avseende förstelärare och internannonsering är genomförd 
med åtta sökanden, intervjuer kommer att genomföras med samtliga, 

 Skolinspektionen har startat ett tillsynsärende avseende Strömstiernaskolan 
och begärt in yttrande från huvudmannen. Verksamhetschefen kommer att 
lämna detta yttrande utifrån nu gällande delegationsordning, 
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 brandskyddskontroller genomförs vid skolenheterna utifrån systematiskt 
brandskyddsarbete, där några påpekanden har lämnats hittills och kommer 
att åtgärdas, 

 statistik från Skolverket avseende ogiltig och frånvaro totalt HT 2019 och HT 
2020 där Strömstads grundskolor jämförs med riket i stort redovisas, 

 Karlstads Universitet har beslutat att Förskollärarutbildning får genomföras i 
Strömstads kommun vårterminen 2023, 

 barn- och elevhälsan har ansvaret för att genomföra och dokumentera SIP-
möten som är en samordning mellan skola-socialtjänst-polis. En utvärdering 
pågår kring arbetet och tidsaspekterna för barn- och elevhälsans personal, 

 inom gymnasiet pågår en gemensam kraftsamling kring droganvändande där 
skolan vill agera förebyggande. Ett möte för föräldrar/vårdnadshavare 
genomfördes den 20 oktober 2021 med information och svarande på 
eventuella frågor, 

 kampanj för läsåret 2022/2023 på gymnasiet är i gång genom bland annat 
"skuggning" på Strömstiernaskolan och besök vid båda högstadieskolorna i 
Tanums kommun, 

 projektet "Strategisk kompetensutveckling fyrbodal" avslutas den 
25 november med en sammankomst i Strömstad enligt önskemål från 
deltagande kommuner, 

 med anledning av det ökade söktrycket vid vuxenutbildningen anställs 
ytterligare en studie- och yrkesvägledare (SYV) som påbörjar sin anställning i 
början av 2022, 

 byggprojekten inom måltidsverksamheten pågår och från vecka 46 kommer 
mat att lagas igen på Beatebergsgården. 

 behovsanalys är påbörjad avseende ombyggnationen av Strömstiernaskolans 
kök, 

 diskussioner pågår kring inrättande av pooltjänst inom städverksamheten för 
att kunna utföra arbete vid sjukdom etc och med detta bland annat minska 
nyttjandet av timvikarier, 

 extrastädet är avvecklat från 1 oktober i och med ett bättre pandemiläge. 
Skulle behovet uppstå igen kommer det att startas igen. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 103 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04  
Presentation  

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. 
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Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 132 Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning 
september 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnéa Jungmarker redogör för ärendet. 

Utfallet per 30 september är ett positivt resultat på +5,8 mnkr jämfört med 
budget före förändring av semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är per  
30 september ett positivt resultat på +14,6 mnkr, jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. De största avvikelserna, både positiva och 
negativa finns inom förvaltningskontor, måltid, städ och barn- och elevhälsa.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 109 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Bilaga, Månadsuppföljning september 2021 
Sammanställning statsbidrag 2019/2021 BUN 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se  
Ekonomichef; carsten.sorlie@stromstad.se  
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0025 

BUN § 133 Personalnyckeltal 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera information/presenterad statistik över sjukfrånvaron 2021 och 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Utifrån beslutat årshjul för barn- och utbildningsnämnden 2021 ska statistik för 
sjukfrånvaro för personal presenteras för nämnden i oktober. 

Sjukfrånvaron ökade 2020 jämfört med 2019 vilket troligtvis förklaras av Covid-
pandemin när personal var hemma både på grund av sjukdom och på grund av 
symptom på sjukdom. Pandemin har påverkat sjukfrånvaron både positivt och 
negativt. Medarbetarna i skolan har i hög grad kunnat arbeta hemifrån vid lättare 
symptom, vilket kan ha påverkar sjukfrånvaron positivt i verksamheter där 
fjärrundervisning varit möjligt att använda. 

 

 
 
2021 är sjukfrånvaron på likartad nivå som före pandemin. Sjukfrånvaron är högre 
i förskolan än i övriga verksamheter. Flera aktiviteter har under läsåret satts in för 
att främja en god arbetsmiljö och på så vis förebygga sjukfrånvaro i alla 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 105 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera information/presenterad statistik över sjukfrånvaron 2021 och 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Verksamhetschefer 
Ärendet  
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 BUN/2021-0256 

BUN § 134 Strategisk lokalförsörjning inom Strömstads 
kommun, prioritering inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0103 

BUN § 135 Styrdokument 2021 - Delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden, revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn-  
  och utbildningsnämndens delegationsordning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och utbildningsnämnden 25 
februari 2020 § 15 (dnr BUN/2020-0039). Enligt nämndens beslut om översyn av 
styrande dokument ska delegationsordningen revideras årligen. 

Föreligger förslag till reviderad delegationsordning. Revideringarna som föreslås 
gäller:  

 uppdatering av lagrum och dess texter som det hänvisas till  
 förtydligande av text i vissa ärenden 
 beslut som tidigare varit delegationsärenden men som ses som 

verkställighet 
 ändrade delegater 
 strykning av delar med hänvisning till övergripande delegation från 

kommunstyrelsen 
 tillägg utifrån ny lagstiftning. 

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 35 § beslutar nämnden i vilken utsträckning 
beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas, om inte nämnden så beslutar. I 
förslaget föreligger ett antal beslut som ska anmälas, om inte nämnden beslutar 
annat. 

En sammanställning över vilka ärenden utifrån Skollagen som kan överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd samt 
de sammanställningar som kommer att användas för anmälan av 
delegationsbeslut respektive redovisning av anmälningsärenden till nämnden 
finns med till nämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 107 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07  
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, reviderad 2021-09-30  
Överklagningsbara ärenden enligt Skollagen till allmän förvaltningsdomstol 
respektive Skolväsendets överklagandenämnd  
Mall Återrapport beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteperson 
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med stöd av delegation  
Mall Redovisning av Anmälningsärenden (verkställighet)  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn-  
  och utbildningsnämndens delegationsordning 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Respektive delegat 
Kommunledningskontoret för publicering på hemsidan 
Ärendet  
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 BUN/2020-0324 

BUN § 136 Folkhälsorådet 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Emmelie Stackegård Hansen (M) föredrar ärendet. 

Folkhälsorådet har inte haft något sammanträde sedan förra barn- och 
utbildningsnämnden men information ges om föreläsning avseende 
Hedersrelaterat våld som genomförs i Tanum den 18 november. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

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

- att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet 


