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Ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 

Marie Rask (S) 
Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Alexander Weinehall (KD) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordförande 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Fredrik Eriksson (SD) 

Erling Karlsson (L) 
Per Stade (M) 
Andreas Hansson (C) §§ 63-70 (informationsdel) 
Per Midtvedt (MP) 

  
Övriga deltagare Helene Evensen, förvaltningschef 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Barn- 
och elevhälsan, deltar digitalt på distans §§ 63-70 
Elin Barkengren, HR-specialist, deltar på distans § 69 
Martin Dalenius, verksamhetschef Förskola, Kulturskola och Bibliotek, 
deltar digitalt på distans  
Eva Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola, deltar 
digitalt på distans 
Linnéa Jungmarker, controller, deltar digitalt på distans §§ 72-73 
Agneta Kullberg, verksamhetschef Måltid- och städenheten, deltar digitalt 
på distans 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg, deltar digitalt på distans § 64 
Anna Emanuelsson Moen, facklig företrädare för Kommunal, deltar digitalt 
på distans 
Caisa von Mentzer, facklig företrädare för LF, deltar digitalt på distans 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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BUN § 63 Ändring av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att förvaltningschefen under punkten Övrig fråga informerar om kommande  
  ärende rörande föreläggande på grund av ej fullgjord skolplikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen vill under punkten Övrig fråga informera om 
kommande ärende avseende föreläggande till vårdnadshavare om att tillse att 
skolgång fullgörs enligt Skollagen. 

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

- att förvaltningschefen under punkten Övrig fråga informerar om kommande  
  ärende rörande föreläggande på grund av ej fullgjord skolplikt. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  
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 BUN/2021-0148 

BUN § 64 LUPP 2020 - Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken Strömstads kommun 
(MUCF), information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att 
följa upp ungas levnadsvillkor. Den 17 juni 2014 beslutar riksdagen om en ny 
ungdomspolitik med målet "att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina egna liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen". En del av uppföljningen är LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) som är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som 
vill veta hur de unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin 
bostadsort. 

Undersökningen genomförs vart tredje år och detta är andra tillfället som 
kommunen deltagit. Områdena som tagits upp i undersökningen är skola, 
delaktighet och inflytande, trygghet, arbete och fritid respektive hälsa. 
Sammanfattningsvis visar rapporten att: 

- 59-82% instämmer i att de trivs med stämningen på sin skola. Killar i gymnasiet  
  trivs bäst, medan tjejer i högstadiet trivs i lägst grad, 

- en relativt hög andel av framförallt högstadieungdomarna svarar att våld,  
  mobbning, rasism och sexuella trakasserier förekommer på deras skola. Totalt  
  19% av gymnasieungdomarna uppger att rasism förekommer, 

- hög andel både i högstadiet och gymnasiet är nöjda med tillgången till datorer, 

- när det kommer till skolmaten kan man utläsa en trend att gymnasie-  
  ungdomarna är nöjdare än högstadieungdomarna, 

- i Strömstad är andelen unga som vill påverka hög både i högstadiet och  
  gymnasiet. Tjejer vill påverka om olika saker i högre grad än killar, 

- hur man ska arbeta med grupparbete/projektarbete är det som eleverna anser  
  att de i högsta grad får vara med och bestämma om idag, 

- de som anser att de får vara med och bestämma om saker i skolan trivs bättre  
  med stämningen i skolan samt är nöjdare med undervisningen, lärarna och  
  skolmiljön. 

I förvaltningen arbetar varje verksamhet med LUPP-rapportens resultat och 
införlivar frågorna i det kontinuerliga systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 
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Ordföranden tackar för en bra föredragning och framför att nämnden är positiva 
till att delta i sammankomster med unga för att diskutera frågor/ämnen som de 
unga vill ta upp.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 56 
Rapporten "LUPP 2020 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Strömstads 
kommun"  

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 
Folkhälsostrateg; terese.lomgard@stromstad.se 
Ärendet  
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 BUN/2021-0071 

BUN § 65 Verksamhetsuppföljning 2021 - Måltid och 
städ 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämnden 2020-06-23 redovisade verksamhetschefen för 
de utvecklingsplaner som arbetats fram för måltid- och städverksamheten. 
Aktiviteter och mål har uppdaterats något inför verksamhetsplanen 2021-2022.  

Förvaltningen har i annat parallellt ärende föreslagit att kostpolicy och riktlinjer 
för städverksamheten ska genomarbetas och beakta kommunens nya mål och 
miljöarbete, agenda 2030 samt de klimatlöften som kommunen har åtagits sig.  

Utifrån ovanstående finns det fog för att omarbeta verksamhetsplanen för 
måltidsverksamheten under nästa år. Då verksamhetsutvecklingen kommer att ha 
en stark koppling till dessa nämnda styrdokument. 

På nämnden 2021-04-27 § 47 återrapporterar verksamhetschefen status, enligt 
tidigare presenterade utvecklings- och verksamhetsplan. Ärendet bordläggs 
därefter för beslutsfattande vid detta sammanträde. 

Beslutsunderlag 
BUN § 47 
BUN AU § 42 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Utvecklingsplan måltidsverksamheten 
Utvecklingsplan städverksamheten 

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  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-25  
   
    

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

 

 

 BUN/2021-0100 

BUN § 66 Styrdokument 2021 - Kostpolicy, uppdrag till 
förvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny Kostpolicy  
  så att till exempel Agenda 2030 och kommunens klimatlöften beaktas 
- att den nya Kostpolicyn presenteras för nämnden i juni 2021 och därefter sänds  
  på remiss till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige samt  
  till socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet vid sitt sammanträde  
2021-04-27 § 50. 

Strömstad kommun har en Kostpolicy som beslutas av kommunfullmäktige. 
Senaste revidering beslutades 2018-03-27. Aktuell Kostpolicy är i stort behov 
av en förändring av innehållet till Agenda 2030 och kommunens klimatlöften. 
Förvaltningen föreslår att en ny kostpolicy arbetas fram och går på remiss innan 
den beslutas. 

Beslutsunderlag 
BUN § 50 
BUN AU § 43 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Nuvarande kostpolicy 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny Kostpolicy  
  så att till exempel Agenda 2030 och kommunens klimatlöften beaktas 
- att den nya Kostpolicyn presenteras för nämnden i juni 2021 och därefter sänds  
  på remiss till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige samt  
  till socialnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0102 

BUN § 67 Styrdokument 2021 - Riktlinjer för 
pedagogisk måltid, revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att nivå på avgifter för pedagogiska måltider och skollunch överförs till  
  nämndens beslut om taxor i budgetarbetet 

- att revideringar av Riktlinjer för pedagogisk måltid fortsättningsvis beslutas av  
  förvaltningschefen för barn och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet vid sitt sammanträde  
2021-04-27 § 51. 

Barn- och utbildningsnämndens styrdokument Riktlinjer för pedagogisk måltid 
ska varje år revideras av barn- och utbildningsnämnden. Styrdokumentet består 
av två delar, dels nivån på avgifterna för pedagogiska måltider och skollunch, dels 
texter som definierar och anger utgångspunkter för pedagogisk måltid och 
skollunch. 

Pedagogisk måltid innebär att personal under schemalagd arbetstid äter 
tillsammans med en grupp barn/elever samtidigt som man har tillsynsskyldighet 
för övriga barn/elever i matsalen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att den del av styrdokumentet som 
anger nivån för avgifterna överförs till nämndens beslut om taxor i budgetarbetet 
samt att styrdokumentets innehåll fortsättningsvis hanteras på förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 
BUN § 51 
BUN AU § 44 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Riktlinjer Pedagogisk måltid med förslag till förändringar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att nivå på avgifter för pedagogiska måltider och skollunch överförs till  
  nämndens beslut om taxor i budgetarbetet 

- att revideringar av "Riktlinjer för pedagogisk måltid" fortsättningsvis beslutas av  
  förvaltningschefen för barn och utbildningsförvaltningen. 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-25  
   
    

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

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ansvarig verksamhetschef 
Controller 
Kvalitetscontroller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0147 

BUN § 68 Rutin 2021 - Samarbetsrutin vid placering av 
barn (1-17år) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom framtagen Samarbetsrutin för placering av barn (1-17 år). 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

När barn placeras i samhällsvård innebär det stora förändringar i barnets liv. För 
att barnet ska få en bra skolgång är det viktigt att samarbetet mellan 
socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning fungerar på ett tydligt och 
rättssäkert sätt utifrån ett gemensamt fokus på barnets bästa. Socialtjänst och 
skola har ett gemensamt ansvar att samarbeta kring placerade barn. 

Socialstyrelsen och Skolverket har en gemensam vägledning "Placerade barns 
skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar". Utifrån denna har en samarbetsrutin 
tagits fram som ska förtydliga och säkerställa arbetsgången mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen vid skolgång för placerade barn i 
samhällsvård. Det är socialnämnden som beslutar om rutinen och barn- och 
utbildningsnämnden informeras om den. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 54 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Förslag till Samarbetsrutin vid placering av barn (1-17 år), Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen kring samarbetsrutinen som beslutas av socialnämnden  
  kring placerade barn. 

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

- att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom framtagen Samarbetsrutin  
  vid placering av barn (1-17 år). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandes förslag 
och finner barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn@stromstad.se 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet   
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 BUN/2021-0073 

BUN § 69 Rapport - Hållbar arbetssituation för 
förskollärare i Strömstads förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen 
- att beakta informationen inför Budget 2022 
- att följa upp resultatet av rapportens aktiviteter i maj 2022 
- att ge förvaltningen i uppdrag att, utifrån Skolverkets riktmärken för  
  barngruppernas storlek i förskolan, för nämnden redovisa aktuell status för  
  barngruppernas storlek i Strömstads kommuns förskolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius och HR-specialist Elin Barkengren föredrar 
ärendet. 

Utifrån den ökande sjukfrånvaron inom förskolan i Strömstads kommun under de 
senaste åren har förvaltningen tidigare fått i uppdrag att återkomma med en 
rapport angående detta. En delrapport redovisas för barn- och utbildnings-
nämnden 2021-03-30 § 30. I samband med detta informeras nämnden om att en 
kartläggning ska göras utifrån det som presenteras i rapporten och att resultatet 
av kartläggningen inklusive aktiviteter för att komma tillrätta med sjukfrånvaron 
presenteras för nämnden i maj. 

Den gjorda kartläggningen presenteras i rapporten ”Hållbar arbetssituation för 
förskollärare i Strömstads förskolor” som beskriver orsaker till samt analys för 
åtgärder till den höga sjukfrånvarosituationen för förskollärare i Strömstad. Ett 
antal åtgärder har genomförts under 2020 och pågår under 2021. Utifrån 
rapportens slutsatser kommer ytterligare aktiviteter att genomföras för att på så 
sätt starta ett arbete för att komma tillrätta med sjukfrånvarotalen. De indelas i 
följande områden: 

• uppföljning sjukfrånvaro och frånvaro   
• sunt arbetsliv (balanskollen)  
• semester- och rastplanering  
• socio-ekonomisk viktning  
• mentor nyexaminerad förskollärare (FSK) 
• inskolningar  
• arbetet med barn i behov samt handledning från barn- och elevhälsan 
• den förändrade föräldrarollen – ”barn är annorlunda idag”  
• internationella utvecklingsprojekt  
• arbetskläder och skor för utomhusbruk  
• digitalisering och MIK (media- och informationskunnighet)   
• fysisk belastning  
• personaltrivsel 
• förståelse för det system vi verkar i (kommunen) 
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• hållbar arbetssituation för rektor  
• hållbar arbetssituation för förskollärare   
• logistik kring vikariebokning och tydliggörande av uppdraget för vikarier 
• anställa fler förskollärare. 

I samband med redovisningen tar ordföranden upp Skolverkets riktmärke när det 
gäller barngruppernas storlek i förskolan som är satt till 6-12 för barn i åldern 1-3 
år respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år. Gällande nyckeltal i kommunens 
verksamhet 5,2 barn per heltidsanställd i genomsnitt och att ett barn motsvarar 
en plats oavsett placeringsgrund (utgår från riksgenomsnittet för 2016), 
beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-28 § 72 (BUN/2018-0092). 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 53 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Rapport – Hållbar arbetssituation för förskollärare i Strömstads förskolor inklusive 
bilagor 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen 
- att beakta informationen inför Budget 2022 
- att följa upp resultatet av rapportens aktiviteter i maj 2022. 

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

att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 

- att förvaltningen ges i uppdrag att, utifrån Skolverkets riktmärken för 
  barngruppernas storlek i förskolan, för nämnden redovisa aktuell status för  
  barngruppernas storlek i Strömstads kommuns förskolor. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ansvarig verksamhetschef 
Controller  
Ärendet  
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 BUN/2020-0326 

BUN § 70 Information från verksamheterna 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och verksamhetscheferna Martin Dalenius, Sara 
Arvenberg och Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Information från verksamheten utgick vid barn- och utbildningsnämndens senaste 
sammanträde (2021-04-27 § 55) varför även information från föregående månad 
ges. 

Covid-19: 

• nya testningsrutiner gäller inom skolans verksamheter sedan en tid 
tillbaka, där alla barn över sex år ska testas när elev eller pedagog i 
klassen bekräftas smittad, 

• några enstaka fall inom förvaltningens verksamheter, 
• Arbetsmiljöverket informerar om att de som tillsynsaktivitet under 2020-

2022 utifrån "Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i politikerstyrda 
organisationer”, inspekterar hur den högsta ledningen i kommuner och 
regioner styr, leder och följer upp SAM i alla organisationens 
verksamheter. Stickprovsinspektioner kommer att genomföras inom 
skolverksamheten för att se vilka åtgärder som vidtas för att minska 
smittspridningen av Covid-19. 

Övrig information: 

• 2021 hat startat med en positiv befolkningsutveckling i kommunen som 
till och med mars har ökat med 33 invånare, 

• direktupphandling pågår avseende uppbyggnad av ny ekonomistruktur för 
förvaltningen, 

• lönerevision, HÖK 21, medför en ökad engångskostnad på 976 000 kr, där 
kompensation från central ledning kommer att tillföras förvaltningen, 

• Västtrafik AB och upphandling av skolskjuts 2024, där bland annat 
öppna/slutna busslinjer diskuteras, 

• förvaltningschefens ledningsgrupp har utökats med fler kompetenser för 
att effektivisera och optimera arbetet, 

• information om Vildkottens föräldrakooperativ och aktuellt läge, 
• brister finns i bibliotekets verksamhetslokaler gällande brand där 

eventuellt föreläggande kan bli aktuellt, 
• redovisning av förvaltningens arbete utifrån SOU 2020:67 som rör 

"Förskola för alla barn - bättre språkutveckling i svenska", 
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• ny upphandling av skolläkaravtal ska genomföras inom Barn- och 
elevhälsan. Tidigare rekryteringar inom enheten som varit aktuella som 
skolpsykolog och specialpedagog är avslutade och tjänsterna tillsatta till 
största del, 

• ny rektor är anställd för gymnasiet enhet 1, 
• diskussioner pågår kring bygg- och anläggningsprogrammet och 

möjligheter att hitta ny lokal för verksamheten utifrån begränsningar 
i gällande plan rörande fastighetens användningsområde, 

• enkät till årskurs 9 avseende gymnasieval, 
• HögskoleVUX där genomförd utbildning innebär en platsgaranti vid 

Högskolan Väst, 
• samverkan med Grebbestads folkhögskola kring eftergymnasial 

kockutbildning med inriktning marina och närproducerade råvaror 
(blå/grön), 

• förvaltningens roll i kommunens omställningsarbete/utvecklingsnod, 
• arbetet med strategisk kompetensutveckling modul 5 i norra Bohuslän, 
• redovisning av en övergripande sammanfattning av prognos och 

omdömen vårterminen 2021 inom gymnasiet, samt åtgärder som satts in 
för att mildra följdeffekterna av Covid-19, 

• redovisning av pågående samt kommande utbud vid kommunens 
vuxenutbildning 2021, 

• arbetet pågår med ansökan om Yrkeshögskola där bland annat samverkan 
med lokala företag behövs, 

• Skolinspektionen har kvalitetsgranskat arbetet för att motverka 
studieavbrott i kommunal vuxenutbildning i Strömstads kommun där 
kommunen ska återredovisa åtgärder för funna avvikelser, 

• skolvalet till förskoleklass som för första gången genomförts via e-tjänst är 
klart och 70 % har svarat. Till nästa år kommer ytterligare aktivitet att ske 
för att sprida information om e-tjänsten. Tre överklaganden har inkommit 
där förstavalsalternativet inte har kunnat tillgodoses, 

• redovisning av förslag på nationell nivå som avser nya kursplaner vilket 
kommer att få följder om de beslutas. Det gäller borttagande av elevens 
val vilket kommer att innebära en utökad timplan på högstadiet och att 
moderna språk blir obligatoriskt i grundskolan och sökbart i 
grundsärskolan. Även förslag om tioårig grundskola från 2024 har 
presenterats, 

• resultatet av Skolinspektionens skolenkät 2021 har publicerats och 
förvaltningen går nu igenom materialet som kommer att presenteras för 
nämnden som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, 

• revidering av rutin kränkande behandling pågår och rör när vuxen person 
kränker barn/elev. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 55 
Presentation 
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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 
Ärendet  
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 BUN/2021-0069 

BUN § 71 Kvalitetsuppföljning 2021 - Skolresultat 
grundskolan höstterminen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet vid sitt sammanträde  
2021-04-27 § 56. 

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat återkoppling från 
förvaltningen kring pandemins eventuella påverkan på elevernas måluppfyllelse. 
På nämnden 2021-03-30 § 33, redovisade verksamhetscheferna för grundskola 
respektive gymnasiet de konsekvenser som man hitintills har uppmärksammat 
rörande elevernas måluppfyllelse. I detta ärende redovisades också för en rad 
åtgärder som tillsatts och genomförts för att motverka pandemins negativa 
konsekvenser på lärandet. Nu fördjupas denna information, med presentation av 
betygsläget för specifikt grundskolan. 

I grundskolan så sätts höstbetyg för elever i åk 6-9. Rapporten ”Huvudmannens 
analys av måluppfyllelsen i grundskolan” grundar sig på en total sammanställning 
av betygen i årskurs 6 till och med 9, rektorernas analyser av sina skolenheters 
betyg samt den kvalitetsdialog som genomförs med samtliga rektorer i 
grundskolan i februari 2021. Sammanställningen av dessa ger en övergripande 
bild på nuläget och kunskapsnivån i berörda årskurser. Rapporten belyser vilka 
mönster kan man se gällande måluppfyllelsen, vilka ämnen som har en hög 
respektive låg måluppfyllelse (skillnader pojkar/flickor) samt redovisar för hur 
grundskolan arbetar vidare för att öka måluppfyllelsen i sina verksamheter.  

Utifrån Covid-19 och de åtgärder som vidtagits ses vissa brister i måluppfyllelsen 
när det gäller praktiskestetiska ämnen och moderna språk. Detta kommer att 
säkerställas kommande läsår och kommer inte att påverka de betyg som sätts i år. 

Gymnasiet har inte motsvarande höstbetyg, som kan användas för att visa 
på nuläget. Däremot har gymnasiet i början på året genomfört 
nulägesbedömningarna för de elever som riskerar att inte nå målen. För övriga 
elever har man arbetat med prognoser och personliga omdömen, som syftar till 
att varje elev ska få stöd för att uppnå godkänd examen, vilket ansvarig 
verksamhetschef redovisade i § 70 vid dagens sammanträde. Det är i nuläget inte 
möjligt att sammanställa dessa prognoser till en övergripande bild. Däremot 
ser verksamheten över möjligheten att införa nya rutiner för att årligen kunna 
sammanställa dessa individuella bedömningar till en helhetsbild som kan 
presenteras inför nämnd efter höstterminens slut. 
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Beslutsunderlag 
BUN § 56 
BUN AU § 37 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Huvudmannens analys av måluppfyllelsen grundskolan, hösten 2020 
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. 

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 72 Mål och budget 2021 - Ekonomisk 
tertialrapport april med helårsprognos 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till tertialrapport per april  
  månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evenson och controller Linnéa Jungmarker redogör för 
ärendet. 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet per 30 april är +4 110 000 kr jämfört med budget, före 
förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 30 april är -8 076 000 kr jämfört 
med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till  
+/-0 kr jämfört med budget inklusive semesterlöneskuld. 

Etappmål och måluppfyllelse 

Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot tre av kommunens fyra etappmål. 
Majoriteten av aktiviteterna går mot etappmålet "En erkänd bra 
utbildningsverksamhet", men verksamheten jobbar även med aktiviteter mot 
målen; "Attraktivt att bo, besöka och verka i" samt "En hållbar kommun". 

Totalt sett mäts verksamheten genom uppföljning av 19 unika styrtal. Per april 
månads uppföljning visar nio av dessa styrtal på en resultatförbättring, medan 
fem uppvisar något försämrade resultat, samt två som ligger oförändrade från 
senaste mättillfället. Några av styrtalen kan inte bedömas då det i nuläget saknas 
uppgifter för jämförelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Tertialrapport april 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till tertialrapport per april  
  månad 2021. 

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 
Förvaltningschef 
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Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0067 

BUN § 73 Mål och budget 2022 - Underlag budgetdialog 
juni 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att uppdra åt förvaltningen att presentera de yrkesgrupper som arbetar inom  
  skolverksamheten, bland annat utifrån vilka arbetsuppgifter som genomförs och  
  om de är lagstyrda 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Inför 2022 genomförs budgetdialog med kommunstyrelsen (KS) i början av juni 
månad. Budgetberedningens planeringsförutsättningar är bibehållna ekonomiska 
ramar. Förvaltningen har arbetat fram underlag för de politiska partiernas 
fortsatta handläggning av budget 2022. 

Förvaltningens arbete utgår från kommunens satta etappmål, kvalitets-
förbättrande åtgärder, lagkrav samt kommunala beslut med följdeffekter för 
förvaltningens verksamheter.  

Verksamhets- och volymförändringar samt möjliga omprioriteringar inom 
förvaltningen presenteras, enligt önskemål från nämndens arbetsutskott. 

Underlaget återkommer till nämnden efter genomförd budgetdialog.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 59 
Muntlig föredragning 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Alexander Weinehall (KD): 

- att bifalla arbetsutskottets förslag samt att uppdra åt förvaltningen att  
  presentera de yrkesgrupper som arbetar inom skolverksamheten, bland annat  
  utifrån vilka arbetsuppgifter som genomförs och om de är lagstyrda. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0146 

BUN § 74 Motion - Yttrande avseende Motion om 
integrerad verksamhet för barn och dementa 
äldre (M) (KS/2019-0290) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att överlämna föreslaget yttrande som nämndens återkoppling på motion  
  om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Simone Fischer Cederbratt (M) har inkommit med en motion avseende integrerad 
verksamhet för barn och dementa äldre. Hon föreslår: 
- att Strömstads kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva en liknande  
  verksamhet som beskrivs i motionen med fokus på samverkan mellan barn och  
  dementa äldre, 
- att detta även beaktas i samband med planering av det nya särskilda boende i en  
  genomtänkt och välplanerad arkitektur/innemiljö. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-25 § 128 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2019-05-15 § 153 
motionen till kommundirektören för beredning som i sin tur nu inhämtar 
yttranden från social- respektive barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen 
föreslår följande yttrande över motionen. 

Yttrande 

Det finns idag ett behov av fler förskoleplatser centralt i Strömstad, då inflyttning 
främst sker till bostäder inne i Strömstads centrum. Men totalt sett finns det inom 
kommunen förskola till alla som efterfrågar plats, men de som bor centralt kan 
erbjudas platser som ligger utanför centrala Strömstad. I kommunens framtida 
bostadsplanering ligger majoriteten av nya bostäder centralt beläget. Beroende 
på vilka typer av bostäder och var de placeras, samt inflyttningsgraden 
till kommunen under de kommande åren, så kan behovet av fler förskoleplatser 
centralt öka ytterligare, vilket kan medföra behov av nya förskolor alternativt 
utbyggnation av befintliga enheter. 

Det pågår i nuläget flera ombyggnationer av grundskolor och kök (Bojarskolan, 
Strömstiernaskolan, Pilen 5, äldreboendes kök), nästa stora projekt förväntas bli 
Valemyrskolan samt dess förskola. 
Om kommunen framgent bestämmer sig för att bygga ett nytt äldreboende eller 
ett särskilt boende centralt, där det finns ytor för att även integrera en 
förskoleverksamhet så bör det finnas goda förutsättningar för att undersöka 
möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för barn och för 
äldre. Förvaltningen bedömer att för att detta ska gå att genomföra fullt ut, måste 
det finnas goda förutsättningar i en funktionell byggnad som har byggts eller 
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formats utifrån den grundtanke som beskrivs i nämnda motion. Det finns både 
fördelar och utmaningar i att integrera olika verksamheter som har helt olika 
förutsättningar och målgrupper. Det behöver därför finnas en genomtänkt plan 
för integrationen mellan verksamheterna. Redan nu pågår dialog mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i frågan om samarbete kring barn 
och äldre (inte specifikt dementa äldre). Verksamhetschef för förskola samt 
verksamhetschef insatser i hemmet/bemanning har under våren inlett en dialog 
kring möjliga samverkansaktiviteter mellan barn och äldre, med inspiration från 
TV-programmet Fyraåringar på ålderdomshem. Bedömningen är att det är fullt 
möjligt att genomföra liknande aktiviteter på lokal plan, efter Covid-19. 
Inspiration, länk till nämnda TV-program: Se Fyraåringarna på äldreboendet online 
här - Streama gratis på TV4 Play 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention): Idag finns få platser för naturliga möten 
mellan olika åldersgrupper. Med gemensamma aktiviteter kan kontakt skapas 
mellan gamla och unga och till glädje för alla som är med. Ökad förståelse och 
hänsyn mellan åldersgrupperna är en effekt som generationsmöten kan bidra till. 
När man har gjort saker tillsammans så får man förståelse för varandra. 
Gemensamma aktiviteter öppnar upp för möjligheten att barn får ställa frågor 
kring hur det var förr, där de äldre kan bidra med sina erfarenheter och 
berättelser. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc): Det är inte möjligt att i nuläget beräkna 
några kostnader för förslaget. 

Folkhälsoperspektiv: Forskning påtalar att social gemenskap, fysisk aktivitet och 
bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos 
äldre personer. Samverkan mellan barn och äldre (dementa) kan vara en positiv 
faktor för de äldres hälsa. Socialförvaltningen bör kunna utveckla detta 
resonemang, utifrån kunskapen om målgruppen äldre. 

Ur juridiskt respektive miljöperspektiv har Barn- och utbildningsförvaltningen inte 
funnit några aspekter på ärendet. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 60 
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, 2021-05-12 
Motion "Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre (M) 
KSAU § 153 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att överlämna föreslaget yttrande som nämndens återkoppling på motion  
  om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre. 

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

https://www.tv4play.se/program/fyra%C3%A5ringarna-p%C3%A5-%C3%A4ldreboendet
https://www.tv4play.se/program/fyra%C3%A5ringarna-p%C3%A5-%C3%A4ldreboendet
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Beslutet skickas till 
Kommundirektören; ks.diarie@stromstad.se 
Förvaltningschef 
Ärendet  
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 BUN/2020-0323 

BUN § 75 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 254 Fördelning av ”Skolmiljarden 2021”; BUN/2021-0039. 

Nr 258 Genomförande av språkundervisning, idrott, musik och hemkunskap 
årskurs 6 resterande vårtermin 2021. 

Beslut av övriga delegater 

Nr 252 Skolskjuts på grund av särskild omständighet 2021-04-12—2021-05-12; 
BUN/2021-0064 

Nr 253 Skolskjuts på grund av särskild omständighet 2021-04-12—2021-06-10; 
BUN/2021-0043 

Nr 255 Beslut om mottagande i grundsärskolan; Elev/1266 

Nr 256 Skolskjuts vid växelvis boende inom Strömstads kommun; BUN/2021-0111 

Nr 257 Avbrytande av upphandling gällande skoldatorer 2021; BUN/2021-0115 

Nr 259 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer perioden 2021-05-17  
kl 12.00 – 2021-05-19; Elev/1032. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 57 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 

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/2020-0325 

BUN § 76 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson (S) har träffat dels barnskötare, dels personal från 
måltids- respektive städverksamhet. Samtalen med barnskötarna har rört bland 
annat sjukskrivningar. Personal inom städ tycker att det inte tas hänsyn till deras 
verksamhet vid byggnationer, bland annat när det gäller plats för städutrustning 
och egna toaletter. Måltidspersonalen har framfört synpunkter på arbetsmiljön 
under pågående ombyggnationer av köken. 

Ledamot Marie Edvinsson Kristiansen (M) har träffat personal från måltids-
verksamheten som efterfrågar långsiktighet och strategiska beslut kring till 
exempel hur många kök ska det finnas, organisation, arbetet med Agenda 2030. 
De ser gärna ett mer integrerat arbete med pedagogisk verksamhet på de större 
skolorna för att få en helhet kring kost och dess betydelse. 

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  
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 BUN/2020-0324 

BUN § 77 Folkhälsorådet 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Emmelie Stackegård Hansen (M) har inget ytterligare att rapportera då 
LUPP 2020 redan har presenterats för nämnden.  
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BUN § 78 Övrig fråga 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och verksamhetschef Eva Eriksson föredrar 
ärendet. 

Förvaltningen förbereder ärende till kommande nämndssammanträde avseende 
föreläggande om vite på grund av ej fullgjord skolplikt. 

Barn folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen de år de fyller sex år. 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till kostnadsfri utbildning och att ett barn ska 
delta i skolans verksamhet. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet 
kommer till skolan.  

I skollagen anges också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns 
i skolan. Rektorn ska se till att vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven varit frånvarande utan giltigt skäl. Otillåten frånvaro är skolk eller att 
eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Rektor har skyldighet att anmälan 
till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten frånvaro. 

När inte skolpliktig elev fullgör sin skolgång kan hemkommunen, enligt skollagens 
7 kap 23 §, förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett 
föreläggande kan förenas med vite där nämnden hos förvaltningsrätten ansöker 
om utdömande av vite. 
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