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BUN § 101 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Marie Rask (S) och Sandra Andersson (L) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2019-12-12 
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BUN § 102 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick 
 
Följande frågor anmäls under punkten övrigt: 
 

• Handlingar Au protokollsutdrag 
• Närvaro i skolan 
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 BUN/2019-0106 

BUN § 103 Motion om utredning av tillagningskök  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lämna motionen till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut då 
frågan inte ägs av barn- och utbildningsnämnden 
 
Reservationer 
Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 
”Det är orimligt att nämnden som ansvarig för måltidsverksamheten svarar på 
remissen med att nämnden inte äger frågan. Dessutom är det orimligt att 
kommunen åter skulle utreda frågan om nytt kök, eftersom den utredning 
som gjorts som underlag för den projektering som nu pågår har värderat de 
förslag som lyfts i motionen. Det finns ett akut behov att få byggt ett nytt 
funktionellt kök för att ersätta befintliga utslitna tillagningskök.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
KD i Strömstad har lämnat in en motion angående kommunfullmäktiges 
beslut om byggnation av ett multifunktionellt kök. I sin motion yrkar KD på att 
tre (3) tillagningskök utreds som alternativ till multifunktionellt kök, samt att 
kommun-fullmäktige vilandeförklarar beslutet om projektering och 
byggnation av multifunktionellt kök.  

Frågan om fler tillagningskök och multifunktionellt kök har utretts. Med 
utgångspunkt i denna utredning har kommunfullmäktige fattat beslut om att 
ge Strömstadslokaler AB i uppdrag att projektera och bygga ett 
multifunktionellt kök, samt tillagningskök på kommunens tre äldreboenden. 
Projekteringsarbetet har nu pågått i cirka ett år.  
Mot bakgrund av detta gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen 
att en utredning inte ska göras utifrån att det pågår ett projekteringsarbete 
utifrån kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-16 signerad av förvaltningschef Nicklas 
Faritzon. 
Protokoll KF 
Protokoll KSau 
Motion 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att lämna motionen till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut då 
frågan inte ägs av barn- och utbildningsnämnden 
 
Yrkande 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Alexander Weinehall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut mot 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, BUN Diarie 
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 BUN/2019-0119 

BUN § 104 Remiss - Medborgarförslag om 
informationsförbättringar mellan förskolor 
och vårdnadshavare 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
1. att medborgarförslaget om anhörighetspärm ska anses genomfört, 

utifrån att det redan idag finns ”barnkort” på varje avdelning 
 

2. att intentionerna i medborgarförslaget om information till 
vårdnadshavare ska anses uppfyllt då det idag finns olika 
kommunikationsvägar mellan förskola och vårdnadshavare 
 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för inkommet medborgarförslag och 
tankarna tas med i det vidare arbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgare Åsa Hammarström har den 19 januari 2019 lämnat in ett 
medborgar-förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 28 
mars 2019 att överlämna medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och beslut samt att delegation ges till 
barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

I sitt medborgarförslag föreslår Åsa Hammarström två konkreta åtgärder för 
att skapa transparens och möjligheter för vårdnadshavare att känna sig 
delaktiga i förskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningens rektorer inom förskolan har under 
verksamhetsåret 2019 arbetat med att utveckla formerna för dialog med 
vårdnadshavarna i syfte att öka transparensen och delaktigheten. Barn- och 
utbildningsförvaltningens ser positivt på medborgarförslaget. 

När det gäller anhörighetspärm har redan alla förskolor dessa uppgifter på ett 
”barnkort” där personalen snabbt kan få tag på informationen. 

Huvudansvaret för informationen mellan förskolan och vårdnadshavarna 
ligger på förskolepersonalen på respektive avdelning. Det innebär att 
kommunikationen med vårdnadshavarna i huvudsak sker med dessa. 

Personalen använder idag sig idag av olika informationskanaler så som anslag 
i hallen, mejl, Prion, Instagram eller information på websidan. Den 
informationen vårdnadshavarna får ta del av rör verksamheten för det egna 
barnet. 
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Rektorerna mailar ut information till vårdnadshavare när större förändringar 
sker t.ex. kring större omorganisationer, verksamhetsförändringar, akuta 
uppkomna situationer som vårdnadshavare berörs av. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-21 signerad av rektor Maritha Johnsson. 
Medborgarförslag om informationsförbättringar mellan förskolor och 
vårdnadshavare 
Protokoll KF § 96 2019-03-28 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
1. att medborgarförslaget om anhörighetspärm ska anses genomfört, 

utifrån att det redan idag finns ”barnkort” på varje avdelning 
 

2. att intentionerna i medborgarförslaget om information till 
vårdnadshavare ska anses uppfyllt då det idag finns olika 
kommunikationsvägar mellan förskola och vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för inkommet medborgarförslag och 
tankarna tas med i det vidare arbetet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, BUN Diarie 
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 BUN/2019-0120 

BUN § 105 Motion om internatskola på Koster  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Dag Wersén (M) lämnade i februari 2019 in en motion angående 
internatskola. I motionen föreslår han Strömstads kommun ska utreda 
möjligheten att inrätta en internatskola på Koster. 
  
Mot bakgrund av förändrad lagstiftningen gällande statsbidrag för 
internatskolor gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att det 
inte är möjligt att starta en internatskola och anser därför att en vidare 
utredning inte ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Motion 
Protokoll KF 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, BUN diarie 
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 BUN/2019-0081 

BUN § 106 Motion - Vikaresituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
1. att motionens första yrkande anses besvarat 

 
2. att motionens andra yrkande anses besvarat 

 
3. att motionens tredje yrkande avslås utifrån att dess intention anses 

uppfyllt 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
gällande vikaresituationen på Strömstiernaskolan, bemanningscentralen samt 
fram-tagandet av en fyraårig strategi för kunskapslyft. Motionen remitterades 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Förvaltningens beräkningar ger vid handen att tre tillsvidareanställda vikarier 
på Strömstiernaskolan skulle kosta cirka 1,5 miljoner kronor.  

Bemanningscentralen som hanterar vikarier inom Strömstads kommun ligger 
organisatoriskt under socialnämnden, varför barn- och utbildningsnämnden 
formellt inte kan hantera frågan om utredning. Däremot ser barn- och 
utbildnings-förvaltningen ett behov av översyn för att optimera 
vikarehanteringen.  

Barn- och utbildningsnämnden har ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
identifiera utvecklingsområden i skolverksamheterna. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har under hösten 2019 tillsammans med nämndens 
arbetsutskott och fackliga företrädare startat ett arbete med att ta fram en 
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade 
lärare och minska sjukskrivningarna. Arbetet förväntas vara klart under första 
delen av våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Motion 
Protokoll KF 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att motionens första yrkande anses besvarat 
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2. att motionens andra yrkande anses besvarat 
 

3. att motionens tredje yrkande avslås utifrån att dess intention anses 
uppfyllt 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Protokollsanteckning 
Alexander Weinehall (KD) lämnar in protokollsanteckning: 
 
”KD menar att förvaltningen ska lyssna på samtliga lärarlags (7, 8, 9) 
mångåriga önskan att det tillsätts en fast vikarie för varje arbetslag. 
Vikariebristen får inte längre innebära flera lärarlösa lektioner i veckan. 
 
Detta då målet är: 
Att höja skolresultaten på kommunens skolor. 
Att göra kommunen till en ledande skolkommun. 
Att personal ska ha rimliga arbetsbördor. 
Att verka för att söka behålla personal i kommunens tjänst. 
Att minska sjukfrånvaron bland lärare och personal.” 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, BUN diarie 
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 BUN/2019-0081 

BUN § 107 Motion - Säkerställa att KF:s Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att återremittera motionen till förvaltningen  

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Strömstad har lämnat in en motion kopplad till 
kommunfullmäktiges Vision 2030, Alla ska lyckas i skolan, med förslag till 
åtgärder för skolutveckling. I motionen yrkar Liberalerna att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla 
skolan enligt deras yrkanden.  
En genomgång av yrkandena ger vid handen att barn- och 
utbildningsnämnden bedriver verksamheten utifrån intentionerna i 
motionen.  Mot bakgrund av detta anser barn- och utbildningsförvaltningen 
att intentionerna i motionen är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Motion 
Protokoll KF 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att motionen yrkande nr 1 ska avslås utifrån att det idag finns 
fastställda mätbara kvalitetsmål för skolverksamheterna 

2. att motionens yrkande nr 2 ska avslås utifrån att samtliga chefer 
kontinuerligt jobbar utifrån mål och vision 

3. att motionens yrkande nr 3 ska avslås utifrån att dess punkter anses 
uppfyllda 

 
Yrkande 
Sandra Andersson (L) yrkar återremiss till förvaltningen för en tydligare 
återkoppling och mer konkreta förslag på hur man ska göra för att eleverna 
ska lyckas i skolan. 
Alexander Weinehall (KD) yrkar bifall till Sandra Anderssons yrkande. 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till Sandra Anderssons yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Sandra Anderssons 
yrkande och finner bifall till Sandra Anderssons yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, BUN diarie 
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 BUN/2019-0277 

BUN § 108 Revidering delegationsordning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämnden delegationsordning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 1/1 – 2020 förändras barn- och utbildningsförvaltningens stab 
och ledningsorganisation. Förändringen innebär att förvaltningen för 
verksamhetschefer genom att två befintliga administrativa stabstjänster 
omvandlas. 
 
Mot bakgrund av förändrad ledningsorganisation har barn- och 
utbildningsförvaltningen sett över nämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-21 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Förslag till revidering delegationsordning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämnden delegationsordning 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0262 

BUN § 109 Sammanträdestider 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
1. att förlägga BUNs nämndsammanträden till tisdag förmiddag 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i dialog med socialförvaltningen tagit 
fram ett omarbetat förslag på sammanträdestider som lades fram för barn- 
och utbildningsnämnden på sammanträde 2019-11-14. Arbetsutskottets 
sammanträdestider godkändes medan nämnden önskade att förvaltningen 
såg på möjligheterna för att förlägga sammanträdena för nämnden på 
onsdagar och eventuellt ändra tiden från eftermiddag till förmiddag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-21 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
Förslag till sammanträdesdatum. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att förlägga BUNs nämndsammanträden till tisdag eftermiddag enligt 
det ursprungliga förslaget. 

 
Yrkande 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar att sammanträdena förläggs till förmiddag. 
Marie Goksöyr (M) yrkar att sammanträdena förläggs till förmiddag. 
Marie Rask (S) yrkar att sammanträdena förläggs till förmiddag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet och finner 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning  
Omröstning är begärd och genomförs. 
 
Den som röstar för arbetsutskottets förslag säger JA 
Den som röstar till förmån för yrkandet säger NEJ 
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JA NEJ 
Rolf Pettersson (S) Marie Goksöyr (M) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) Alexander Weinehall (KD) 
Stellan Nilsson (V) Sandra Andersson (L) 
Lena Martinsson (S) Hans-Inge Sältenberg (C)  
 Marie Rask (S)  
  
Summa JA: 4  Summa NEJ: 5 

 
Ordförande noterar att omröstningen utfallit med 4 ja-röster och 5 nej-röster 
och finner bifall till yrkandet att förlägga nämndens sammanträden till tisdag 
förmiddag. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, KS-diarie, Maria Alfredsson 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2018-0104 

BUN § 110 Mål och budget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen om mål och budget 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av ekonomi avseende november månad 2019. 
 
Beslutsunderlag: 
Muntlig föredragning av förvaltningschef Nicklas Faritzon. 
 
Ordförandes förslag till beslut 
 
att notera informationen om mål och budget 2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
 
 
 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

 
 BUN/2019-0004 

BUN § 111 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

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

• Rekrytering 
- Rekrytering avslutad verksamhetschef 

fritidshem/grundskola/särskola 
• Statistik 

- SKL Statistik 
- Personal 

• Utvecklingsfrågor 
- Digitalisering 
- Skolutvecklingsgrupp 

• Budgetarbete - internbudget 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2019-0214 

BUN § 112 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Niklas Faritzon informerar om aktuella händelser inom 
verksamheterna. 
 

• Måltid och städ 
• Lärarassistenter 

- Lärarassistenter 
• Förskola 

- Resultat Enkät förskolan tas upp i januari 
• Gymnasiet 

- Riktad inspektion – SPRINT 
• TF-rektorskap 

Sissel Bjelkenborg, biträdande rektor informerar om modersmål och 
studiehandledning inom grundskolan. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen från verksamheterna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2019-0001 

BUN § 113 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 2019-12-05 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 

 
 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

 
 BUN/2019-0215 
BUN § 114 Rapporter från barn- och 

utbildningsnämndens ledamöter 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson har besök på Tjärnö skola. 
 
Lena Martinsson har varit på skolpolitiska rådet i riksdagen. 
 
Erling Karlsson kontaktpolitiker ny fas nästa år. Kontaktpolitiker behöver  få 
lista över ärenden. 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-12  
   
    

 

    

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

 

  
BUN § 115 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga protokollsutdrag från AU först i ärendenas handlingar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Inge Sältenberg (C) föreslår att protokollsutdrag från AU läggs först i 
ärendena.  
 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) vill att nämnden tar upp närvaro i skolan. 
Psykisk ohälsa är eskalerande. Emmelie Stackegård Hansen (M) önskar besök 
av kommunens närvaroteam på nästa nämnd.  
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