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Plats och  
sammanträdestid 

 

Kommunfullmäktigesalen 
2019-11-14 08:15 – 12:00 

Närvarande ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 
Rolf Pettersson (S), 1:e vice ordf. 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordf.  
Stellan Nilsson (V) 
Alexander Weinehall (KD) 
Sanja Lilli Gohlke (SD)  
Sandra Andersson (L) 
 

Frånvarande ledamöter Marie Goksöyr (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
 

Närvarande ersättare Marie Rask (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Andreas Hansson (C)  
 

Frånvarande ersättare Pia Scholer (MP) 
Johanna Ekeroth (S) 
Petra Hedström (S) 
Linda Nordin (FI) 
Erling Karlsson (L) 
 

Övriga deltagare 
 

Nicklas Faritzon, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Eva Olsson, Facklig företrädare, Kommunal  
Cajsa von Mentzer, Facklig företrädare, Lärarförbundet 
Marie-Louise Mattila, rektor Bojarskolan 
Eva Stigberg, rektor Odelsbergsskolan 
Eva Hoffström, rektor Strömstiernaskolan 
Martin Dalenius, rektor Strömstads gymnasium 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2019-11-14 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 91-100 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Lena Martinsson (S) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Rolf Pettersson (S) Andreas Hansson (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-14 Datum då anslaget tas ned 2019-12-06 
  
Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Lena Beltramin 
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BUN § 91 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Andreas Hansson (C) och Rolf Pettersson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2019-11-14. 
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BUN § 92 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

• Barn som ej kommit till skolan under höstterminen 2019 
• När blir frågor ledamöter lyft till ärenden? 
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BUN § 93 Drogvaneundersökningen  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om Drogvaneundersökningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2016 startade arbetet med Strömstad överens i Strömstads kommun. 
Målet med Strömstad överens är att minska alkoholkonsumtionen bland 
ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och 
förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Varje år genomförs 
en lokal drogvaneundersökning i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet. 
 
Drogvaneundersökning 
 
Nationell undersökning 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av folkhälsostrateg Terése Lomgård med inspel av Eva 
Hoffström, rektor på Strömstiernaskolan och Martin Dalenius, rektor på 
Strömstads gymnasium. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om Drogvaneundersökningen 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
 
 

  

https://stromstad.se/stodochomsorg/folkhalsoarbete/drogforebyggandearbete.4.47f506a2157fa40ebf6bf19.html
https://www.vgregion.se/can2019
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 BUN/2019-0262 

BUN § 94 Sammanträdestider 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna datum för arbetsutskott 2020  

att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att byta mötesdag från 
tisdagar till onsdagar samt tidpunkt och återkomma med förslag till nämnden 
i december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag på sammanträdestider för 2020 anpassade efter inlämningsfrister till 
ekonomikontoret. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

att godkänna förslag till sammanträdestider för 2020 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner datum 
för arbetsutskott 2020 och att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att byta mötesdag från tisdagar till onsdagar samt tidpunkt och 
återkomma med förslag till nämnden i december 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner 
att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-14  
   
    

 

    

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 § 95 Mål och Budget 2019  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om mål och budget 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av mål och budget 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12 signerad av controller Linnéa 
Jungmarker. 
Förslag till Oktoberrapport 2019 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets 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/2019-0004 

BUN § 96 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

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

• Rekrytering 
- Intervjuer gällande verksamhetschef för 

fritidshem/grundskola/särskola pågår 
 

• Statistik 
- Lärarförbundets ranking 
 

• Utvecklingsfrågor 
- Översyn skolstruktur 
- Skolutvecklingsgrupp 
 

 
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 § 97 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Fritidshem 

 
• Måltid och städ 

- Multifunktionellt kök 
 

• Grundskolan 
- Lärarassistenter 
- TF-rektorskap 
- Satsningar för utveckling 

 
• Förskola 

- Enkät förskolan 
 

• Gymnasiet 
- Förberedelse för ny organisation 
- TF-rektorskap 

 
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 § 98 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 2019-11-07 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 § 99 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Flera av ledamöterna deltog på invigningen av Mellegården. 
 
BUNs AU tillsammans med förvaltningen och facket inleder samarbete. Första 
möte 2019-11-14 em. 
 
Emmelie Stackegård Hansen hade på förra sammanträdet frågor kring möte 
om protokoll och kallelser m.m. Inga minnesanteckningar eller protokoll 
fördes, endast inledande möte enligt Maria Kvarnbäck. 
 
Lena Martinsson var i Uddevalla med Fyrbodal i fredags.  
 
Lena Martinsson och Rolf Pettersson har träffat revisionen. 
 
Marie Edvinsson Kristiansen har deltagit på samverkansmöte om biblioteken.  
 
Sandra Andersson har besökt Mellegården och Skee förskola. 
 
Lena Martinsson åker till Stockholm nästa vecka för att träffa skolpolitiska 
nätverket.  
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 100 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen  

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för Svenska Kyrkan 
att få ta hand om överbliven mat ifrån skolan och återrapportera till nämnden 
till nästa sammanträde 

 
Sammanfattning av ärendet 

• Barn som ej kommit till skolan under höstterminen. 
Två elever som varit frånvarande sedan augusti. Möjlighet enligt 
skollagen att fatta beslut om föreläggande, som kan förenas med vite 
som prövas av förvaltningsrätten. 
 

• Ärenden som lyfts av ledamöter 
Vissa personer kan lyfta eller väcka ärenden i nämnden. Ordföranden 
bestämmer vilka ärenden som ska komma upp. Finns en möjlighet i 
kommunallagen att ledamöterna kan lyfta ett ärende. Beslutsfrågor 
kan väckas som ett ärende, andra saker kan tas som en 
informationspunkt eller återrapportering, om nämnden så önskar. 

 
• Sanja Lilli Gohlke rapporterar att fråga har inkommit från 

Folkhälsorådet om att utreda möjligheten att skänka överbliven mat 
och andra råvaror till välgörenhet, t.ex. kyrkan, soppkök etc.   
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