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 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2019-10-10 BUN/2018-0266 
   
    

 

 
 

 

Plats och  
sammanträdestid 

 

Kommunfullmäktigesalen 
2019-10:10 08:15 – 12:00 

Närvarande ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 
Rolf Pettersson (S), 1:e vice ordf. § 78-82 och 85. 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordf. 
Stellan Nilsson (V) 
Alexander Weinehall (KD) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Goksöyr (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Marie Rask (S) § 83-84 och 86-90 

  
Närvarande ersättare Marie Rask § 78-82 och 85. 

Linda Nordin (FI) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Erling Karlsson (L) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Andreas Hansson (C)  
Pia Scholer (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare Marie Rask (S) § 78-82 och 85. 
 

  
Övriga deltagare 
 

Nicklas Faritzon, förvaltningschef 
Lisbeth Lunneryd, administrativ chef  
Linnéa Jungmarker, controller  
Agneta Kullberg, kostchef  
Gunilla Sandin, bibliotekschef  
Martin Dalenius, rektor  
Annika Wilhelmsson, verksamhetschef  
Eva Olsson, Facklig företrädare, Kommunal  
Cajsa von Mentzer, Facklig företrädare, Lärarförbundet 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2019-10-10 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 78-90 
 
 

Lisbeth Lunneryd  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Lena Martinsson (S) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Stellan Nilsson (V)                 Hans-Inge Sältenberg (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-10 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-10 Datum då anslaget tas ned 2019-11-01 
  
Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Lisbeth Lunneryd 
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BUN § 78 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Stellan Nilsson (V) och Hans-Inge Sältenberg (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2019-10-10 
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BUN § 79 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick/med tillägg av följande ärende: 
 
Följande frågor anmäls under punkten övrigt: 
 

• Andreas Hansson(C) och Hans-Inge Sältenberg(C) – Gymnasiefråga 
• Emmelie Stackegård Hansen (M) -  
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 BUN/2019-0246 

BUN § 80 Verksamhetsuppföljning Måltid  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om verksamhetsuppföljning av Måltid  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Agneta Kullberg informerar om: 

• Måltids- och städenhetens organisation och  
uppdrag. 

• Antal portioner som tillagas och portionspris. 

• Arbete för att minska matsvinnet och minska klimatpåverkan. 

• Andel ekologiska och lokalproducerade livsmedel. 

• Specialkost 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om verksamhetsuppföljning av Måltid 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0213 

BUN § 81 Revidering styrdokument 2019 - Biblioteksplan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta förslaget till reviderad Biblioteksplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bibliotekschef Gunilla Sandin föredrar ärendet. 

Sveriges Riksdag beslutade 2013 om en ny bibliotekslag som trädde i kraft 1 
januari 2014. Lagen föreskriver att varje kommun ska upprätta en 
biblioteksplan för den samlade kommunala biblioteksverksamheten. Den 24 
april 2014 antog barn- och utbildningsnämnden en biblioteksplan för 
Strömstads kommun. Planen omfattar främst Strömstads huvudbiblioteks 
verksamhet, men även skolbiblioteken berörs. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 signerad av bibliotekschef Gunilla 
Sandin. 
Förslag till revidering biblioteksplan 
Biblioteksplan (Antagen 2014-04-24) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta förslaget till reviderad Biblioteksplan 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0243 

BUN § 82 Programutbud 2020/2021 - Strömstad 
Gymnasium 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara 
sökbart i gymnasievalet 2020 

2. att utreda möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet 
respektive barn- och fritidsprogrammet inför läsåret 2020/2021 

3. att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- 
och inriktningsutbud för läsåret 2020/2021 utifrån aktuell sökbild och 
ekonomi 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Senast den 31 oktober ska sökbart programutbud för Strömstad Gymnasium 
läsåret 2020/2021 inrapporteras i Indra (Fyrbodals gemensamma ansöknings-
system). Därefter ska barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslå 
program- och inriktningsutbud utifrån aktuell sökbild och ekonomi. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24 signerad av rektor Martin Dalenius. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara 
sökbart i gymnasievalet 2020 

2. att utreda möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet 
respektive barn- och fritidsprogrammet inför läsåret 2020/2021 

3. att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- 
och inriktningsutbud för läsåret 2020/2021 utifrån aktuell sökbild och 
ekonomi 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2017-0259 

BUN § 83 Tillsyn 2017 – fristående förskolor  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till tillsynsbeslut 

2. att huvudmannen senast den 2019-11-28 skriftligen till barn- och 
utbildningsnämnden ska redovisa den eller de åtgärder som vidtas för 
att åtgärda bristen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Varje kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskola 
vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för att kontrollera och granska fristående 
förskolas verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Tillsynsprotokoll föräldrakooperativet Bofinken 
Tillsynsprotokoll föräldrakooperativet Vildkotten 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till tillsynsbeslut 

2. att huvudmannen senast den 2019-11-28 skriftligen till barn- och 
utbildningsnämnden ska redovisa den eller de åtgärder som vidtas för 
att åtgärda bristen 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2018-0104 

BUN § 84 Mål och budget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen om mål och budget 2019 

 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnéa Jungmarker redogör för mål och budget 2019 samt resultat 
för september månad 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen om mål och budget 2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0246 

BUN § 85 Verksamhetsuppföljning Resurscentrum  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen om verksamhetsuppföljning Resurscentrum 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Wilhelmsson informerar om: 

• Bemanningen inom de olika professionerna på Resurscentrum. 

• Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete i utbildningen. 

• Områden som är utmaningar för kommunerna att arbeta med i 
elevhälsoarbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om verksamhetsuppföljning Resurscentrum 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0004 

BUN § 86 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 

• Rekrytering 
Verksamhetschefer avslutad 
Bok- och biblioteksmässan 

• Statsbidrag 
Likvärdighet och kunskapsutveckling 
Maxtaxan 

• Dialog skolinspektionen är framflyttad till senare under hösten 
• Remisser som besvarats av förvaltningschefen. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0214 

BUN § 87 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Utbildning distans – Karlstads universitet 
• Avveckling Arken 
• Betygsstatistik - Grundskola 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen från verksamheterna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0001 

BUN § 88 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0215 
BUN § 89 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Flera ledamöter rapporterar från föreläsningar på Oktoberdagarna. 
• Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M) rapporterar från skolråd 

på Valemyrsskolan. 
• Ledamoten Fredrik Eriksson rapporterar från medievetenhetsarbete 

på gymnasiet. 
• Ledamoten Sanja Lilli Gohlke rapporterar från Rossö förskola. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 90 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson(C) och Hans-Inge Sältenberg(C) – Gymnasiefråga kring 
elever som önskar få fortsatt utbildning på individuella programmets 
språkintroduktion, men som hänvisats till SFI. Anmälan är sänd till 
Skolinspektionen, men anmälan har inte nått förvaltningen ännu. Nämnden 
önskar återkoppling vid nästa nämndsmöte. 
 

Protokollsanteckning från Andreas Hansson (C) 
Det är av yttersta vikt att nämndens verksamhet följer lagar och 
förordningar. Det är anmärkningsvärt att rektor för gymnasiet haft 
vetskap och om ordförande i BUN haft vetskap om händelsen men inte 
agerat förrän efter anmälan inkommit till skolinspektionen. Denna 
händelse har ur de enskilda individernas perspektiv en stor påverkan 
på deras framtid. Vi i Centerpartiet vill påpeka att nämnden och dess 
tjänstemän måste göra sitt yttersta för att hjälpa alla medborgare och 
följa gällande lagar. 

 
Emmelie Hansson Stackegård (M) – Varför deltog ingen från BUN eller BUF i 
ett möte om protokollshantering, kallelser mm som KSAU inbjudit till? 
Nämnden önskar återkoppling vid nästa nämndsmöte. 
 
Förslag till beslut under mötet  
Ordförande Lena Martinsson (S): 
att notera informationen   
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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