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 BUN/2018-0234 

BUN § 116 Skolchef - Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att chef för barn- och utbildningsförvaltningen ska inneha funktionen 

skolchef enligt bestämmelserna i skollagens (2010:800) 2 kap. 8 a § 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Den 24 maj 2018 fattade Riksdagen beslut om förändringar i skollagen (2010:800). 
En av förändringarna var att införa funktionen skolchef. Enligt 2 kap. 8 a § 
skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet. 

Syftet med förändringen är att det ska finnas en tydlig funktion med ett statligt 
reglerat ansvar att bevaka och arbeta för att regler i skollagen och andra statliga 
styrdokument uppfylls. Syftet är alltså inte att införa en ny ansvarsnivå. 

Huvudmannen avgör själv vem i organisationen som ska ha rollen som skolchef. 

Högste ansvarig chef för skolverksamheterna i Strömstads kommun är 
förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen. Genom det kommunala 
förordnandet har förvaltningschefen ett ansvar för att skolverksamheterna 
bedrivs efter lagar och förordningar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att chefen för barn- och utbildningsförvaltningen ska inneha funktionen 

skolchef enligt bestämmelserna i skollagens (2010:800) 2 kap. 8 a § 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0233 

BUN § 117 Mötesplan 2019 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till mötesplan 2019 för barn- och 

utbildningsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till mötesplan 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden. Förslaget är utarbetat utifrån den kommunala 
budgetprocessen och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

  

Våren 2019                         Hösten 2019  

24/1 (torsdag) H                       10/9 (tisdag) 

21/2 (torsdag)                           10/10 (torsdag) 

11/4 (torsdag)                           14/11 (torsdag) 

9/5 (torsdag) H                         12/12 (torsdag) 

25/6 (tisdag) H 

  

Ordinarie sammanträdestid: 08:00-12:00  

Ordinarie sammanträdesplats: Strömstiernaskolan konferensrummet  

24/1, 9/5 och 25/6 är heldagsmöten(H) med sammanträdestid 08:00-15:00  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till mötesplan 2019 för barn- och 

utbildningsnämnden  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0237 

BUN § 118 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att skriva under samverkansavtalet för naturbruksutbildningar 

2. att ställa sig bakom ordförandes särskilda uttalande om 
samverkansavtalet 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ordförande Kerstin Karlssons (L): 

Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad har tidigare beslutat att inte skriva 
under det nya avtalet om naturbruksutbildning. Under hösten har det 
framkommit att tidigare beslut om skatteväxling i frågan som kommunfullmäktige 
tagit är bindande. Detta gör det praktiskt taget omöjligt att inte skriva under det 
nya avtalet. Enligt VästKom faller hela konstruktionen med skatteväxling och 
avtalet som sådant om inte Strömstads kommun skriver under. Det är ändock 
nämndens bestämda uppfattning att centraliseringen av regionens 
naturbruksutbildningar till nordöstra delen av Västra Götaland missgynnar 
Fyrbodalsområdet. Avtalet missgynnar också de kommuner som i sin närhet har 
naturbruksutbildningar med fristående huvudmän så som Strömstads kommun. 
Avtalet exkluderar nämligen dessa utbildningar inom regionen men inte utanför. 
Detta bör beaktas när nya avtal i framtiden ska förhandlas fram. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har varit uppe för information och beslut i barn- och utbildningsnämnden 
vid flera tillfällen under 2018. Nämnden har 180503 beslutat att inte skriva under 
avtalet. Företrädare för regionen har fortsatt kommunikationen med nämnden 
efter beslutet med syftet att visa på konsekvenserna av att skriva under avtalet 
eller inte skriva under avtalet. 

Vid dagens möte görs en sammanfattning av den kunskap som finns i ärendet. De 
ekonomiska konsekvenserna av att skriva under avtalet eller inte skriva under 
avtalet beror av i vilken utsträckning gymnasieelever från Strömstad väljer en 
naturbruksutbildning och hos vilken utbildningsanordnare. Om elever väljer 
utbildningarna i VG-regionens regi eller utbildningar på orter utanför regionen får 
kommunen en rabatt på 50 % på den interkommunala kostnaden. Om elever 
väljer utbildningar med annan utbildningsanordnare än regionen, men belägna 
inom regionen ges ingen rabatt. Detta gäller exempelvis naturbruksutbildningen i 
Dingle. 

Oavsett om nämnden står kvar vid det fattade beslutet att inte skriva under 
avtalet så kvarstår överenskommelsen om skatteväxling vilket innebär att 
kommunen gemensamt med de andra kommunerna i regionen finansierar 
rabatten som ges på den interkommunala ersättningen. 
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Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Samverkansavtal inkl. bilaga 1 och 2 
Uppdatering nuläge, samverkansavtal 2018-05-21 
Frågor och svar om förslaget till Naturbruksavtal 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att skriva under samverkansavtalet för naturbruksutbildningar 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

2. att ställa sig bakom ordförandes särskilda uttalande om 
samverkansavtalet 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag samt besluta ställa sig bakom ordförandes förslag till 
särskilt uttalande om samverkansavtalet och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0126 

BUN § 119 Avtal 2018 - Ungdomsmottagning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att teckna avtal med Västra Götalandsregionen gällande 

ungdomsmottagning utifrån att Strömstads kommun tillhandahåller 
kuratorstjänst enligt 30 % (2019), 40 % (2020) och 50 % (2021 och 2022) 

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom inriktnings-
dokumentet för ungdomsmottagningen i Västra Götaland 2018-2022. Inriktnings-
dokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och 
ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av verksamheten i länet. 

I inriktningsdokumentet föreslås en fördelning av kostnaderna så att kommunen 
står för 25 % och regionen 75 %. Detta är en förändring från tidigare dokument 
där förslaget är 20 respektive 80 %. 

Inriktningsdokumentet har också en beräkningsgrund för att hur stor andel 
kurator respektive barnmorska kommunerna behöver. Beräkningsgrunden är gjort 
utifrån antalet ungdomar bosatta i kommunen. För Strömstads kommun innebär 
det en kuratorstjänst omfattande 50 %. 

Inriktningsdokumentet utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan 
kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet. 

Strömstads kommun bidrar och finansierar i dagsläget med en kuratorstjänst om-
fattande 20 %. Till detta tillhandahåller också kommunen ytterligare 20 % 
kuratorstjänst. Dock finansernas dessa 20 % av statsbidrag. Totalt är detta 40 % 
kuratorstjänst. 

Utifrån Strömstad kommuns ekonomiska läge med effektiviseringskrav under 
2019 kan kommunen inte fullt ut tillhandahålla 50 % kuratorstjänst. Dock är 
ambitionen att på sikt kunna bidra med detta. För att nå dit föreslås 
samverkansavtalet innehålla en utökning av omfattningen enligt procentsatserna 
30 % (2019), 40 % (2020) och 50 % (2021 och 2022). 

Ekonomi 

Förslaget innebär att kuratorstjänst från skolan omfördelas i den omfattning 
utökningen sker. Det innebär ingen ökad kostnad för barn- och utbildnings-
förvaltningen utan omfördelning av befintliga resurser. En 50 % kuratorstjänst 
innebär en årlig lönekostnad på cirka 0,3 Mkr. 

Mot bakgrund av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att ett 
samverkansavtal skrivs med Västra Götalandsregionen som innehåller en 
successiv utökning av kuratorstjänstens omfattning utifrån Strömstad kommuns 
ekonomiska situation.  
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Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till avtal - ungdomsmottagning 
Inriktningsdokument Ungdomsmottagning 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att teckna avtal med Västra Götalandsregionen gällande 

ungdomsmottagning utifrån att Strömstads kommun tillhandahåller 
kuratorstjänst enligt 30 % (2019), 40 % (2020) och 50 % (2021 och 2022) 

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

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0001 

BUN § 120 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

• Skolinspektionen har 181025 beslutat att avsluta tillsyn 2017 av 
Strömstiernaskolan eftersom vid uppföljning av tidigare beslut 
konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 
Förvaltningschefen ger exempel på olika insatser som skolledningen på 
Strömstiernaskolan genomför för att öka elevernas delaktighet. 

• Ingen från förvaltningen kommer att delta i Skolinspektionens dag. 

• I samtal med fackliga företrädare har behovet av arbetskläder för 
personal inom förskola och fritids påtalats. Det gäller kläder för 
utomhusbruk. Förvaltningen har vi ett tidigare tillfälle köpt in arbetskläder 
till personal. Kostnaden för ett nytt inköp är beräknad till 250 tkr och kan 
finansieras via ett balanskonto. 

• Rekryteringen gällande ny studie- och yrkesvägledare (SYV) fortsätter. 
Behovet av SYV på Strömstiernaskolan har lösts tillsvidare genom 
omfördelning av SYV-resursen från gymnasiet.  

• Lönerevisionen för lärare är avslutad.  

• Lärarförbundets årliga ranking av landets skolkommuner har presenterats. 
Strömstad har sjunkit ytterligare fyra steg från en redan låg position. 
Kunskapsresultaten har ökat. Personalrelaterade faktorer så som 
sjukskrivningar, lön och resurser påverkar rankingen negativt. Därtill finns 
felaktigheter i statistiken kring personaltäthet inom fritidshemmet som 
påverkar rankingen. 

• Det är 2019 Strömstads tur att arrangera de så kallade Oktoberdagarna 
som genomförs inom V8-samarbetet. 

• Skolinspektionen har gjort en tematisk kvalitetsgranskning Betygssättning 
på högskoleförberedande gymnasieprogram – fokus på svenska där 
Strömstad gymnasium var utvalt att delta. Resultatet redovisas i en 
rapport. 

• En brandincident på en skolskjuts har skett i början av veckan. Incidenten 
har följs upp med information till vårdnadshavare samt med information 
till eleverna från polis och räddningstjänst. 
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Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 121 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon och administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar 
ärendet. 

I dagsläget återstår 4 barn att placera till årets slut. Under hösten har i genomsnitt 
5 barn per anställd varit placerade. Årsgenomsnittet bör vara 5,2.  I januari och 
fram till juni 2019 har 62 barn anmälts till förskolan. Med det nytillskott av platser 
som sker när Grålös och Ånneröds förskolor tas i bruk i början av 2019 bör 
samtliga barn få plats. En långsiktig planering för att täcka behovet av förskolor 
pågår ständigt. 

Av de 14 anmälningar om behov av individuellt anpassade tider för 15-
timmarsbarn som inkommit har hälften fått anpassade tider. Den beslutade 
utvärderingen av förändringen gällande 15-timmarsbarnens placeringstider 
presenterades och den kommer att genomföras inom den årliga enkäten till 
vårdnadshavare i förskolan. Nämndens ledamöter meddelade synpunkter att 
beakta innan enkäten färdigställs och skickas ut. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0079 

BUN § 122 Mål och budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson och controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Prognosen för årets ekonomiska utfall kvarstår. Biblioteket, resurscentrum och 
förvaltningskontoret har ett överskott som främst beror på vakanser som inte 
tillsatts. Måltidsorganisationens underskott har minskat, främst beroende på att 
inköpen av ekologisk mat minskat. Förskolans och fritidshemmens underskott 
beror på ökat antal barn i fritidsverksamheten samt i de kooperativa förskolorna. 
Övriga underskott som finns i nuläget kommer att täckas genom ökade intäkter i 
slutet av året. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0104 

BUN § 123 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Arbetet med effektiviseringen inför 2019 pågår i de verksamheter som berörs. 
Arbetet med internbudgeten pågår, men i dagsläget finns inget att redovisa. 
Ärendet behandlas igen på nämndens möte 181213. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0003 

BUN § 124 Återrapportering 2018 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att lägga ärendet till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr 97 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN 2018/022) 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att lägga ärendet till handlingarna 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-11-15  
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 BUN/2018-0005 

BUN § 125 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Inget fanns att rapportera i ärendet. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-11-15  
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 BUN/2017-0253 

BUN § 126 Folkhälsorådet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Tore Lomgård (C) berättar om den kommande temaveckan om psykisk 
ohälsa som folkhälsorådet arrangerar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att notera informationen 

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