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Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Andreas Hansson (C) 
Pia Scholer (MP) 

  
Övriga deltagare Nicklas Faritzon, Förvaltningschef, BUF 

Lisbeth Lunneryd, Sekreterare, BUF 
Therese Ascic, Förskolechef, BUF 
Ulla Wallin, Förskolechef, BUF 
Agneta Kullberg, Chef måltid och städ, BUF 
Gary Lyckell, Projektchef, Strömstadslokaler 
Linnea Jungmarker, Controller, BUF 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-01-24  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Innehåll 
BUN § 1 Förskola 2019 .......................................................................................................... 4 

BUN § 2 Remiss 2018 - Internremiss inför programsamråd för 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 mfl-detaljplan(Starekilens småbåtshamn) ................. 5 

BUN § 3 Multifunktionellt kök - avstämning 2018 ................................................................ 7 

BUN § 4 Förvaltningsövergripande information 2019 .......................................................... 8 

BUN § 5 Mål och budget 2019 ............................................................................................ 10 

BUN § 6 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild 
tjänsteman. ........................................................................................................... 12 

BUN § 7 Återkoppling kontaktpolitiker 2019 ...................................................................... 13 

BUN § 8 Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ..................... 14 

BUN § 9 Val 2019 – Ledamot och ersättare till Kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet .................................................................................................... 15 

BUN § 10 Val 2019 - Ledamot och ersättare till folkhälsorådet ............................................ 16 

BUN § 11 Val 2019 - Ledamot och ersättare till Norra Bohusläns Biblioteksförbund .......... 17 

BUN § 12 Val 2019 - Styrelser för Barn- och utbildningsförvaltningens 
avkastningsstiftelser .............................................................................................. 18 

BUN § 13 Uppföljning 2019 Drogförebyggande arbete ........................................................ 19 

BUN § 14 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 ...................................................... 20 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-01-24  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2019-0006 

BUN § 1 Förskola 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att tacka för informationen 

2. att uppdra åt förvaltningen att presentera en ny uppföljning vid 
nämndens sammanträde i april 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolecheferna Therese Ascic och Ulla Wallin föredrar ärendet. 

Förskole-enkätens resultat presenteras för nämnden och förskolecheferna 
presenterar sin analys och sina slutsatser utifrån enkäten. Nämndens ledamöter 
ställer många frågor om situationen i förskolan, med fokus på 15-timmarsbarnens 
placeringstider. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Presentation av enkät 
Fritextsvar 

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

1. att tacka för informationen 

2. att uppdra åt förvaltningen att presentera en ny uppföljning vid 
nämndens sammanträde i april 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0273 

BUN § 2 Remiss 2018 - Internremiss inför 
programsamråd för 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 mfl-
detaljplan(Starekilens småbåtshamn) 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 m fl 

Jäv 
Ersättaren Erling Karlsson (L) deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och byggförvaltningen har översänt internremiss för detaljplan 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 m fl. 

Målsättningen med detaljplanen är att Starekilen ska kunna utvecklas till ett 
attraktivt och tillgängligt hamnområde. Hamnområdet ska utgöra en strategiskt 
värdefull del av kuststråket genom Strömstad och knytas samman med Hällekind i 
norr och Lagunen Camping & Stugor i söder. Småbåtshamnen ska vara en resurs 
för kommunmedlemmars behov av båtplats samt vara ett område tillgängligt för 
närrekreation och friluftsliv för alla stadens invånare och besökare. 

Syftet med planen är därmed att ge förutsättningar för utbyggnad av en 
småbåtshamn. Utöver småbåtshamnens båtbryggor ska planen ge förutsättningar 
för en mindre gästhamn, angöringsmöjligheter, parkeringsplatser och övrig 
infrastruktur för båt, bil, gång och cykel. 

Barn- och utbildningsförvaltningens nuvarande verksamheter är inte berörda av 
detaljplanen och i planeringen av framtida utbyggnad av förskolor och skolor har 
området inte varit aktuellt. För elever boende i närheten av detaljplanens område 
finns säker cykelväg i planen samt övergångar mellan bostadsområden och 
cykelväg. Därmed har vi inga synpunkter på planen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Planbeskrivning 
Tjänsteskrivelse - Remiss 2018 - Internremiss inför programsamråd för 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 m fl – detaljplan (Starekilens småbåtshamn) 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för 
Hålkedalen1:27,Stare1:109 m fl 

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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0203 

BUN § 3 Multifunktionellt kök - avstämning 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att tacka för informationen 

2. att yrkanden och synpunkter som lämnats under mötet tas med till 
samrådet med kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Rolf Pettersson (S) yrkar: 

• att det tas fram en kostnadsberäkning för matförsörjningen till 
äldreomsorgen i enhetlighet med beslutet i KF. 

• att det ska göras en utredning av ”Munkedalsmodellen”, ett annat sätt att 
lösa matförsörjning till äldre som är beviljade hemkörning av mat. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon, verksamhetschef Agneta Kullberg och 
projektchef Gary Lyckell föredrar ärendet. 

Nuläget gällande projekteringen föredras och ritningen över det planerade köket 
visas. Den fortsatta tidsplanen för köksbygget är ca 18 månader varav byggtiden 
ca 12 månader. Kostnadsberäkningen för köket är inte förändrad. När 
projekteringen är avslutad startar processen för mottagningskökens renovering 
och äldreomsorgens matförsörjning.  Ärendet är föremål för fördjupade samtal 
inom kommunledningen, med fokus på hur maten ska tillagas inom 
äldreomsorgen. 

Ett samråd med kommunstyrelsen och socialnämnden kommer att ske 190130. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Samlat beslutsunderlag - Köksutredningen (2016-12-14 - version 3.0) 
Utredning - Måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg - Eriksson & 
Lerneby konsult AB (2016-08-22) 

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

1. att tacka för informationen 

2. att yrkanden och synpunkter som lämnats under mötet tas med till 
samrådet med kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0004 

BUN § 4 Förvaltningsövergripande information 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

• Processen med certifiering av vård- och omsorgsutbildningen är klar och 
en ceremoni kommer att äga rum 190118 på Tanumsstrand. Ordföranden 
samt skolledningen på gymnasiet och vuxenutbildning deltar i ceremonin. 

• Förvaltningschefen lyfter behovet av en kommunal elevombudsman som 
objektivt kan gå in och stödja eleven i olika ärendet. Erfarenhet av tidigare 
utredning gällande konflikter mellan elever och personal visar att det 
finns ett sådant behov.. Hur detta kan utformas är enbart på idéstadiet än 
så länge. 

• Förvaltningschefen beskriver de aktuella utvecklingsprojekt inom 
nämndens ansvar som pågår: 

o Systematiskt kvalitetsarbete 

o Framtagande av en Kompetensförsörjningsplan 

o Utvärdering av förvaltningens digitala administrativa 
verksamhetssystem. 

o Översyn av ledningsorganisationen för att skapa en hållbar 
omfattning på antalet personal som cheferna ansvarar för. 

o Utveckling av organisationen av Särskilt stöd inom 
skolverksamheterna. 

• Förvaltningschefen presenterar visioner, värdegrund och andra former av 
styrande formuleringar för förvaltningens verksamhet. 

• Årshjulet för budgetprocess och återkommande beslut presenteras.  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Handlingsplan inom det systematiska kvalitetsarbetet 
Förvaltningen utvecklingsprojekt 
Årshjul 
Text om anonymiteten i förskole-enkäten. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera för 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 § 5 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen Nicklas Faritzon och controller Linnea Ljungmarker föredrar 
ärendet. 

Förvaltningens förslag till internbudget antogs av föregående nämnd 181213. 
181018 beslutade samma nämnd 

1. att anta förvaltningschefens förslag till att lösa det nya behovet av 
effektiviseringar 2019 genom kommande statsbidrag 

2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbeta med att hitta andra 
effektiviseringsmöjligheter och återkomma med en redovisning till 
nämnden i mars 2019 

3. att uppdra åt förvaltningschefen att utreda en förändring av 
skolstrukturen och återkomma med förslag och konsekvensbeskrivning till 
nämnden i mars 2019 

Linnea Ljungmarker presenterar utfallet för 2018 som visar på ett överskott på ca 
2 miljoner. Överskottet beror främst på vakanser inom Resurscentrum. Måltids-
verksamheten visar ett underskott som beror på omställningskostnader i 
samband med flytt av tillagning av äldreomsorgens måltider till Beatebergs 
köksområde. Även gymnasiet visar ett underskott som främst beror på inter-
kommunala ersättningar för utbildningar inom individuellt program i andra 
kommuner.  

Andelen ekologiska livsmedel har minskat under 2018 jämfört med 2017. Orsaken 
till detta är att måltidsverksamhetens bromsat underskottet genom att minskat 
inköpen av ekologiska livsmedel.   

Arbetet med att utreda skolstrukturen och effektiviseringsmöjligheter pågår.  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Budgetuppföljning 2018 
Budgetskrivelse 2019 
Bruttolistan 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera för informationen 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0001 

BUN § 6 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn&#8208; och 
utbildningsnämnden: 

Nr 100 - Beslut Särskild skolskjuts (BUN/2018-0159) 

Nr 101 - Beslut Läsårstider (BUN/2019-0013) 

  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att lägga ärendena till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0002 

BUN § 7 Återkoppling kontaktpolitiker 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Johanna Ekeroth rapporterar från ett möte med branschråd för 
gymnasiets lärlingsutbildningar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1. att tacka för informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0007 

BUN § 8 Val av ersättare till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utse ordförande Lena 

Martinsson (S), 1:e vice ordförande Rolf Pettersson (S) och 2:e vice 
ordförande Marie Edvinsson Kristiansen (M). 

2. att till ersättare i arbetsutskottet utse ledamöterna Marie Rask (S), Stellan 
Nilsson (V) och Marie Goksöyr (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har att besluta om ordinarie ledamöter och ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1. att till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utse ordförande Lena 
Martinsson (S), 1:e vice ordförande Rolf Pettersson (S) och 2:e vice 
ordförande Marie Edvinsson Kristiansen (M). 

2. att till ersättare i arbetsutskottet utse ledamöterna Marie Rask (S), Stellan 
Nilsson (V) och Marie Goksöyr (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0009 

BUN § 9 Val 2019 – Ledamot och ersättare till 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom Valberedningens förslag att ur BUN utse Sandra 

Andersson (L) till ordinarie ledamot i Kommunala pensionärs- och 
handikapprådet och Stellan Nilsson (V) till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen har vid sitt sammanträde 2019-01-17 lämnat förslag till 
Kommunstyrelsen att ur BUN utse Sandra Andersson (L) till ordinarie ledamot i 
Kommunala pensionärs- och handikapprådet och Stellan Nilsson (V) till ersättare. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Sammanträdesprotokoll Valberedning Sammanträdesdatum 2019-01-17 
  

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

1. att ställa sig bakom Valberedningens förslag att ur BUN utse Sandra 
Andersson (L) till ordinarie ledamot i Kommunala pensionärs- och 
handikapprådet och Stellan Nilsson (V) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0010 

BUN § 10 Val 2019 - Ledamot och ersättare till 
folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom valberedningen förslag  att ur BUN utse Marie 

Edvinsson Kristiansen (M) till ordinarie ledamot i Folkhälsorådet och Sanja 
Lilli Gohlke (SD) till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen har vid sitt sammanträde 2019-01-17 lämnat förslag till 
Kommunstyrelsen att ur BUN utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ordinarie 
ledamot i Folkhälsorådet och Sanja Lilli Gohlke (SD) till ersättare. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Sammanträdesprotokoll Valberedning 2019-01-17 

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

1. att ställa sig bakom valberedningen förslag  att ur BUN utse Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) till ordinarie ledamot i Folkhälsorådet och Sanja 
Lilli Gohlke (SD) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0011 

BUN § 11 Val 2019 - Ledamot och ersättare till Norra 
Bohusläns Biblioteksförbund 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att utse Lena Martinsson (S) till ordinarie ledamot i Norra Bohusläns 

Biblioteksförbund och Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har att utse ledamot och ersättare till Norra Bohusläns 
Biblioteksförbund. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1. att utse Lena Martinsson (S) till ordinarie ledamot i Norra Bohusläns 
Biblioteksförbund och Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ersättare. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Hans-Inge Sältenbergs förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0012 

BUN § 12 Val 2019 - Styrelser för Barn- och 
utbildningsförvaltningens 
avkastningsstiftelser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att utse nämndens arbetsutskott till styrelse för barn- och 

utbildningsnämndens avkastningsstiftelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska utse styrelse för barn och utbildningsförvaltningens 
avkastningsstiftelser 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1. att utse nämndens arbetsutskott till styrelse för barn- och 
utbildningsnämndens avkastningsstiftelser. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0016 

BUN § 13 Uppföljning 2019 Drogförebyggande arbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att tacka för informationen och uppdra åt förvaltningen att återkomma 

med en uppföljning av det drogförebyggande arbetet  i samband med att 
rutinen revideras. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Dokumentet Rutiner - Skolpersonals hantering vid misstanke eller användning av 
droger som skickats ut tillsammans med kallelsen presenteras. Bakgrunden till att 
dokumentet reviderats är att det i samband med drogproblematik på gymnasiet 
uppdagades att vårdnadshavare inte blivit informerade vid misstanke om att 
deras barn hanterade droger. 

Rutinen kommer att revideras i samband med att övriga rutiner och riktlinjer inom 
förvaltningen revideras. 

Drogförebyggande arbete sker inom förvaltningen t.ex. via Team Smart på 
Strömstiernaskolan och inom samarbetet i SSPF (Skola, socialtjänst, polis och 
fritid). 

  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Rutiner - Skolpersonals hantering vid misstanke eller användning av droger 

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

1. att tacka för informationen och uppdra åt förvaltningen att återkomma 
med en uppföljning av det drogförebyggande arbetet  i samband med att 
rutinen revideras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0008 

BUN § 14 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att uppdra åt arbetsutskottet och förvaltningen att till februarimötet 

återkomma med förslag till hur uppdraget som kontaktpolitiker kan 
utformas. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens ledamöter diskuterar och delger varandra erfarenheter om uppdraget 
som kontaktpolitiker. Samtalet belyser både innehåll i och form för uppdraget. 
Alla är överens om att uppdraget är en viktig kunskapskälla för beslutsfattandet i 
olika frågor. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Uppdrag - Kontaktpolitiker 2015-2018 (2015-01-15) 
  

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

1. att uppdra åt arbetsutskottet och förvaltningen att återkomma till 
februarimötet med förslag till hur uppdraget som kontaktpolitiker kan 
utformas. 

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