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BUN § 23 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Alexander Weinehall (KD) och Sandra Andersson (L) 
att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 2020-04-23 
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BUN § 24 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick med följande ändring: 

• Ärende 11 och 12 tas upp för beslut 
 
Följande frågor anmäls under punkten övrigt: 
 

• Marie E Kristiansen fråga till förvaltningschefen angående budget och 
byggnationer 
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 BUN/2020-0005 

BUN § 25 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen informerar nämnden om aktuella händelser 
inom förvaltningen. 
 

• Budgetarbetet inför 2021 – Planeringsförutsättningar. 
• Nya instruktioner för målprocessen, tydligare mål, färre övergripande 

mål, 2-åriga etappmål.  
Kommundirektör önskar delta på nästa nämnd för dialog kring målen. 

• Inbjudan till webbinarie om gymnasielagen i höst. 
• Lönerevisionen för lärare och vårdfacket är nu avslutat, utbetalas i 

april. Mål minska löneskillnader högstadiet/gymnasiet samt öka 
lönespridningen inom förskolan.  
Lönerevision för resterande personalkategorier uppskjutna till 31 okt. 

• Nytt avtal för skolläkare, Capio (ett årigt avtal).  
• Uppdaterad barn- och elevhälsoplan till nämndsmötet i maj.  
• Rutin, verktyg för digitala nämndsmöten. 
• Status: Hållbart ledarskap – mindre personalgrupper 
• Fler, mindre skolenheter/områden  
• Utlysning tre rektorstjänster (ersätta fd biträdande rektorsrollerna).  
• Fördelning rektor/område sker just nu, utifrån befintlig personal och 

en extern rekrytering. Samverkas på nytt med fackliga organisationer 
under nästa vecka. Information till nämnd.  

• Behov av ekonom på förvaltningen, som stöd till rektorerna och 
bättre ekonomisk uppföljning 

• Status Corona 
• Uppdaterade handlingsplaner, ledningsfunktioner, hantera oro, 

skyddskläder, hygien, juridik, studentfirande, barnomsorg 
samhällsviktiga yrken, lunch, fokus äldrevård/hemtjänst. 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0006 

BUN § 26 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Grundskola 

• Covid-19 – samtliga verksamheter  
• Hållbart ledarskap - samtliga verksamheter 
• Inrymningsplan – samtliga verksamheter 
• Försteläraruppdrag – grundskola/gymnasiet 
• Lovskola – grundskola 
• Avstängningar - rutin 

 

Förskola, kultur och bibliotek 

• Covid-19 – samtliga verksamheter  
• Hållbart ledarskap - samtliga verksamheter 
• Sommarförskola/fritidshem – förskola/grundskola 
• E-tjänster – samtliga verksamheter 
• Skolinspektionen – Kooperativa förskolor 
• Inkommet klagomål förskolan 
• Pensionsavgång (Bibliotek) 

 

Gymnasiet 

• Covid-19 – samtliga verksamheter  
• Hållbart ledarskap - samtliga verksamheter 
• Personalplanering – grundskola/gymnasiet 
• Uppsägning avtal regionalt yrkesvux – vuxenutbildningen 

 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen från verksamheterna 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0088 

BUN § 27 Prioriteringsordning - Skolplacering 
förskoleklass och grundskola 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att besluta om prioriteringsordning för skolplacering vid skolenhet inom 
grundskolans verksamhetsområde 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen saknar idag en placeringsrutin som är 
förenligt med Skollagens skrivelse kring skolplacering enligt 9 kap 15§ SL för 
förskoleklass och 10 kap 30§ SL för grundskolan 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 signerad av verksamhetschef Eva 
Eriksson. 
Skolval och prioriteringsordning 
BUN AU § 25 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att besluta om prioriteringsordning för skolplacering vid skolenhet inom 
grundskolans verksamhetsområde 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0186 

BUN § 28 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad 
Gymnasium 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget att starta estetiskt program med inriktning 
teater på Strömstad Gymnasium, framförallt med hänvisning till att tidigare 
försök att erbjuda program med denna inriktning har genererat få sökanden i 
Strömstad 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgaren Edit Ädel framför i ett medborgarförslag daterat 2019-05-31 att 
det ska etableras en teaterlinje på Strömstad Gymnasium. 

Under 2011 gjordes en utredning med syftet att utreda förutsättningarna för 
att starta ett Estetiskt Program i Strömstad. Utredningen ledde fram till 
nämndens beslut att erbjuda det estetiska programmet i gymnasievalet inför 
läsåret 12-13. Nämnden beslutade 2012-03-15 att starta programmet om 
sökbilden inte förändrades. Inför läsåret 14-15 beslutades att inte starta en 
ny årgång på programmet, orsaken var för få antal sökande, även läsåret 13-
14 var antalet sökande få. 

Inför hösten 2020 kunde elever på Strömstad Gymnasium välja Sceniskt 
gestaltning 1 som individuellt val. Ingen elev valde det. Möjligheten kommer 
att finnas kvar under kommande läsår. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 signerad av verksamhetschef Sara 
Arvenberg. 
BUN AU § 26 
Medborgarförslag 
KF § 150 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att inte starta det estetiska programmet med inriktning teater på Strömstad 
Gymnasium, framförallt med hänvisning till att tidigare försök att erbjuda 
program med denna inriktning har genererat få sökanden i Strömstad. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att lägga till ”att avslå medborgarförslaget” i 
beslutsformuleringen. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans med 
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, Edit Ädel, Kommunfullmäktige 
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 BUN/2020-0036 

BUN § 29 Intern kontrollplan 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och styrelse har att, i enlighet med av Kommunfullmäktige 
fastställt reglemente för intern kontroll varje år utse områden för den interna 
kontrollen. 

I planen bör framgå: 

• Vad som ska granskas under året 
• Vilka reglementen, regler och policys som berörs 
• Vem som är ansvarig för granskningen 
• När granskningen ska rapporteras till nämnden 

 
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnder och styrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den skall med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner 
 

Förvaltningen har tagit fram förslag för områden för intern kontroll 2020 
utefter en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och 
tillvägagångssätt i den framtagna internkontrollplan för 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-30 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd. 
BUN AU § 27 
Förslag – Intern kontrollplan 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2020 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2018-0234 

BUN § 30 Skolchef - Barn- och utbildningsnämnden  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att upphäva nämndens beslut daterat 2018-11-15 (BUN/2018-0234,  
§ 116)  

 
2. att verksamhetscheferna för utbildningsverksamheterna ska inneha 

funktionen skolchef inom sina respektive ansvarsområden enligt 
bestämmelserna i skollagens (2010:800) 2 kap. 8 a §  

 
Sammanfattning av 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. 

Mot bakgrund av detta beslutade barn- och utbildningsnämnden 15 
november 2018 att chef för barn- och utbildningsförvaltningen skulle inneha 
funktionen som skolchef enligt skollagen. 

Från och med den 1 januari 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen en 
lednings-organisation med tre (3) verksamhetschefer inom 
utbildningsverksamheterna. I uppdragen ingår att ha ett övergripande ansvar 
för sina respektive områden och säkerställa att verksamheten följer lagar och 
förordningar samt har en god kvalitet. Det är därför enligt barn- och 
utbildningsförvaltningen mer ändamålsenligt att verksamhetscheferna, i 
stället för förvaltningschefen innehar funktionen skolchef inom sina 
respektive områden och härigenom biträder huvudmannen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och 
utbildningsnämnden att upphäva sitt tidigare beslut och i stället utse 
verksamhetscheferna till skolchefer enligt skollagens (2010:800) 2 kap. 8 a §. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd. 
BUN AU § 28 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

1. att upphäva nämndens beslut daterat 2018-11-15 (BUN/2018-0234,  
§ 116)  
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2. att verksamhetscheferna för utbildningsverksamheterna ska inneha 

funktionen skolchef inom sina respektive ansvarsområden enligt 
bestämmelserna i skollagens (2010:800) 2 kap. 8 a §  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0049 

BUN § 31 Remiss FÖP för Strömstad och Skee  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de 
ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som 
beskrivs.  

2. att till kommunstyrelsen uttala att planen behöver ta ytterligare 
hänsyn till behovet av centralt belägna förskolor t.ex. inom 
Canningområdet.  

3. att till kommunstyrelsen uttala att behovet av en säker övergång över 
väg 164 vid Grålösvägen finns redan idag.  

4. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, skolor och säkra 
skolvägar när kommunen växer.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslagets huvuddrag: 

• Strömstad och Skee ges utrymme att växa. 
• En sammanhängande grönstruktur styr långsiktigt bebyggelsens 
lokalisering. 
• Planen visar var grönområden ska bevaras inom befintliga detaljplaner. 
• Planen föreslår inga nya storskaliga förtätningar i centrala Strömstad. 
• Strömstad och Skee ska inte växa ihop. 
• Nya utbyggnadsområden ska stärka den befintliga trafikstrukturen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig över den fördjupade 
översiktsplanen 2018-10-18 och i huvudsak samma ställningstaganden 
föreslås nu. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd. 
BUN AU § 29 
Utställningshandling 2020-01-08 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets förslag till 
beslut 
 

1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de 
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ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som 
beskrivs.  

2. att till kommunstyrelsen uttala att planen behöver ta ytterligare 
hänsyn till behovet av centralt belägna förskolor t.ex. inom 
Canningområdet.  

3. att till kommunstyrelsen uttala att behovet av en säker övergång över 
väg 164 vid Grålösvägen finns redan idag.  

4. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, skolor och säkra 
skolvägar när kommunen växer.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0065 

BUN § 32 Grundläggande granskning för 2019 - 
Strömstads kommun 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att uppdra åt förvaltningen att förbättra de områden som lyfts fram i 
revisionsrapportens bedömning; uppföljning av internkontroll och 
redovisning av måluppfyllelse  

 
2. att notera informationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
EY (Ernst & Young) har genomfört en grundläggande granskning av 
nämnderna i Strömstads kommun på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet 
med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga 
nämnder och har genomförts genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland 
annat ge underlag för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning 
och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen avser verksamhetsår 2019. 
Som en del av den grundläggande granskningen har revisorerna beslutat att 
särskilt fördjupa sig dels i styrelsens och nämndernas långsiktiga strategiska 
arbete för att uppnå vision 2030, dels hur styrelsens uppsiktplikt tillämpas. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd 
BUN AU § 30 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2019 
Missivbrev – Grundläggande granskning 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

1. att uppdra åt förvaltningen att förbättra de områden som lyfts fram i 
revisionsrapportens bedömning; uppföljning av internkontroll och 
redovisning av måluppfyllelse  

 
2. att notera informationen 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2017-0083 

BUN § 33 Renovering/ombyggnation av Bojarskolan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att ställa sig bakom förvaltningens och bolagens planering för 
genomförande av byggnation på Bojarskolan, etapp 2, utifrån nu 
kända förutsättningar.  

 
2. att den av Strömstadslokaler redovisade ökade investeringskostnaden 

hanteras av Strömstadslokaler.  
 

3. att Strömstadslokaler uppmanas att återkomma till barn- och 
utbildningsförvaltningen med information om ökade hyreskostnader 
2022 med anledning av utbyggnationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De första stegen i omställningen av Bojarskolan till tvåparallellig skola skedde 
redan 2016 med tillbyggnad/utökning av fyra klassrum, därefter har 
utflyttning av Bojarskolans förskola till Ånneröd och ombyggnation av fd 
förskolan på Bojar genomförts under 2019. 

För att fullt ut ställa om Bojarskolan till tvåparallellig skola krävs en ny större 
matsal, nytt större mottagningskök, ny idrottshall, nya personalutrymmen, 
musiksal samt eventuellt slöjdsalar. 

Arbetet med detaljplanen som ska möjliggöra tillbyggnaden med idrottshall, 
matsal och kök pågår och den förväntas vara beslutad under sommaren 2020. 

Budgeten på ca 42 miljoner som ligger till grund för KS beslut 2017 som 
baserade sig på en mindre ombyggnad samt tillbyggnaden kommer inte att 
räcka. Bedömning är att kostnaden till och med etapp 2 ligger i spannet 47 – 
50 miljoner. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 signerad av förvaltningschef ?? 
BUN AU § 31 
Utsänd presentation 
 
Arbetsutskottets beslutade 2020-04-07 

att notera informationen om status för renovering/ombyggnation av 
Bojarskolan samt information om status för genomförande av ombyggnation 
av köken 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att ställa sig bakom förvaltningens och bolagens planering för 
genomförande av byggnation på Bojarskolan, etapp 2, utifrån nu 
kända förutsättningar.  

 
2. att den av Strömstadslokaler redovisade ökade investeringskostnaden 

hanteras av Strömstadslokaler.  
 

3. att Strömstadslokaler uppmanas att återkomma till barn- och 
utbildningsförvaltningen med information om ökade hyreskostnader 
2022 med anledning av utbyggnationen.  

 
Yrkanden 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar följande: 
”Att hemställa hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ökad 
investeringsram så att omställningen av Bojarskolan till en tvåparallellig skola 
kan slutföras utifrån nya presenterade förutsättningar” 
 
Mötet ajourneras 
Mötet ajourneras 12:20 – 12:30 för överläggningar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut mot 
Hans-Inge Sältenbergs yrkande och finner bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Reservation  
Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
Protokollsbilaga 1 

 

  
Beslutet skickas till  
BUN Diarie  
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 BUN/2020-0115 

BUN § 34 Genomförande av den i budgeten för 2019 
beslutade ombyggnationen av köken 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att vid planerad ombyggnation av tillagningsköken under 2020 så ska köket i 
Jägaren prioriteras och åtgärdas först, följt av renovering av köket i Solbo och 
slutligen Beateberg. Strömstadslokaler och verksamhetschefen för 
måltidsverksamheten ska samverka i denna planering med 
socialförvaltningen. Det är angeläget att renoveringen påbörjas så snart det 
är praktiskt möjligt. 

att kostnader för organisation och personalbemanning skall ingå i det 
fortsatta utredningsarbetet kring förutsättningarna för eventuella 
tillagningskök på de särskilda boendena och i budgetunderlagen för 
nämndens budget 2021 inarbeta kostnaderna för organisation och 
bemanning för eventuella tillagningskök på boendena. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet fick per 2020-04-14 en muntlig presentation av status för 
planeringen av ombyggnationen av Gary Lyckell, Strömstadslokaler och 
Agneta Kullberg, verksamhetschef måltidsverksamheten. 

I mars 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge dåvarande 
förvaltningschef Annelie Gollungberg i uppdrag att utreda den framtida 
köksorganisationen i Strömstads kommun. I beslut 2017-04-12 gav 
Kommunstyrelsen AB Strömstadslokaler uppdraget att i dialog med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen genomföra en förstudie 
gällande ett multifunktionellt kök. Den 22 november 2018 antog KF budget 
för 2019, i beslutet anges att projektering och byggnation av Multifunktionellt 
kök ska fortsätta och att det skall planeras för tillagningskök på Beateberg och 
Jägaren. Det gavs även uppdrag att utreda och kostnadsberäkna vad som 
krävs för ett tillagningskök på Solbo. I Ksau § 162 2019-05-22 klargjordes att 
utredningen avser tillagningskök äldreomsorgen (utredningskostnader, 
omställning/renovering, personalkostnader, tidplan och upphandling), 
projektering och planering mottagningskök (kostnadsberäkningar, tidplan och 
upphandling) samt upphandling multifunktionellt kök. Beatebergs och 
Jägarens kök granskades/utreddes utifrån de nya förutsättningarna och en 
ritning på föreslaget utförande samt en budget togs fram. Förslaget 
baserades på att det skulle lagas mat på alla tre SÄBO köken. 

Det finns nu ritningsförslag på alla tre köken. Angående Solbo och Jägaren så 
krävs det en samverkan med socialförvaltningen innan renovering kan 
påbörjas. Utifrån praktiska orsaker runt måltidstillagningen, antal portioner 
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etc så är det lämpligt att starta ombyggnation och renovering av Jägaren 
först, därefter Solbo och Beaterberg. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16 signerad av tf. förvaltningschef Helene 
Evensen. 
BUN AU § 31 
Presentation från Strömstadslokaler, Nulägesrapport av köksutredning (2020-
04-21) 
 
Arbetsutskottet beslutade 2020-04-07 
att notera informationen om status för genomförande av ombyggnation av 
köken 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att vid planerad ombyggnation av tillagningsköken under 2020 så ska köket i 
Jägaren prioriteras och åtgärdas först, följt av renovering av köket i Solbo och 
slutligen Beateberg. Strömstadslokaler och verksamhetschefen för 
måltidsverksamheten ska samverka i denna planering med 
socialförvaltningen. Det är angeläget att renoveringen påbörjas så snart det 
är praktiskt möjligt. 
 
Yrkanden 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar att: 
 
att upphandling av nytt multifunktionella kök med placering i fastigheten 
Mekanikern fullföljs enligt tidigare fattade beslut av Kommunfullmäktige, då 
detta är en grundförutsättning oavsett om det är mottagningskök eller 
tillagningskök på de särskilda boendena. 

att kostnader för organisation och personalbemanning skall ingå i det 
fortsatta utredningsarbetet kring förutsättningarna för eventuella 
tillagningskök på de särskilda boendena och i budgetunderlagen för 
nämndens budget 2021 inarbeta kostnaderna för organisation och 
bemanning för eventuella tillagningskök på boendena. 

att behov och funktioner som finns anledning att beakta utifrån 
erfarenheter/behov som uppkommit under Corona-epidemin skall beaktas i 
måltidsenhetens fortsatta arbete, som t.ex. möjligheter till lagerhållning av 
livsmedel för att minska sårbarheten. 
 
Marie Rask yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Sandra Andersson (L) yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs samtliga yrkanden. 
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Marie E. Kristiansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägg av andra att-satsen i Hans-Inge Sältenbergs yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner bifall till Marie E. 
Kristiansens yrkande. 

Reservation 
Hans-Inge Sältenberg (C) och Sandra Andersson (L) reserverar sig till förmån 
för Hans-Inge Sältenbergs (C) förslag till beslut. 
Protokollsbilaga 2 

Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0113 

BUN § 35 Delegation Beslut förskoleplats  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att vid ett nationellt eller kommunalt beslut om att begränsa förskole- och 
fritidsverksamheten till att endast omfatta barn till vårdnadshavare med 
samhällsviktiga yrken så har berörd verksamhetschef delegation att besluta 
om omsorgsplatser, med syfte att säkerställa snabb hantering och beslut när 
denna situation eventuellt uppkommer 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av rådande situation med smittspridning av Covic 19 kan 
regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet och besluta att endast 
upprätthålla verksamhet med omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktiga verksamheter. MSB har tagit fram en föreskrift som 
förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller 
vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de 
samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är 
nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte 
kan upprätthållas på en acceptabel nivå. Till föreskriften hör allmänna råd 
som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, 
förskola eller annan pedagogisk verksamhet. 

Utifrån ovanstående har SKR (Statens kommuner och regioner) på sin 
webbsida rekommenderat att kommunerna förbereder att eventuella 
framtida beslut om omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga 
ska fattas av nämnden eller, om det är brådskande, av nämndens ordförande. 
I 7 kap. 5 § kommunallagen anges att en nämnd får uppdra åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden (dock ej i fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen). 

Med anledning av Covid 19 har det tillskapats ett regionalt nätverk av jurister 
som bland annat behandlat ovanstående frågeställning. Deras råd är att 
kommunerna förbereder beslut om delegation till förvaltningschef eller till 
ansvarig chef/handläggare, för att säkerställa snabb hantering och beslut om 
omsorg när denna situation eventuellt uppkommer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 signerad av tf. förvaltningschef Helene 
Evensen. 
MSBs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet (200326). 
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Barn- och utbildningsförvaltningens/arbetsutskottets förslag till 
beslut 

att vid ett nationellt eller kommunalt beslut om att begränsa förskole- och 
fritidsverksamheten till att endast omfatta barn till vårdnadshavare med 
samhällsviktiga yrken så har berörd verksamhetschef delegation att besluta 
om omsorgsplatser, med syfte att säkerställa snabb hantering och beslut när 
denna situation eventuellt uppkommer 

 
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/2020-0004 

BUN § 36 Mål och Budget 2020: delårsrapport  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars 
månad 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per siste mars visar ett underskott jämfört med budget på 2,9 Mkr. 
De största budgetavvikelserna återfinns inom förskola och grundskola. Analys 
och förklaringar till delårsrapporten återfinns i sin helhet i ”Delårsbokslutet 
per mars månad 2020”. 

Årsprognosen bedöms till ca 0,2 Mnkr i förhållande till budget. Det finns i 
nuläget flera osäkerhetsfaktorer i årsprognosen, bland annat de 
interkommunala mellanhavandena inom gymnasiet samt elevflödet inom 
gymnasieskolan. Årets situation med Covid 19 kommer med största 
sannolikhet påverka det ekonomiska utfallet under året, specifikt vad gäller 
kostnader för vikarier och extrapersonal inom måltid, städ och 
skolverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 signerad tf. förvaltningschef Helene 
Evensen. 
Delårsbokslut per mars månad 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars 
månad 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0051 

BUN § 37 Val av ledamot i Folkhälsorådet  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) till barn- och utbildningsnämndens 
ledamot i Folkhälsorådet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) till barn- och utbildningsnämndens 
ledamot i Folkhälsorådet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, Folkhälsorådet, KLK 
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 BUN/2020-0007 

BUN § 38 Återrapportering 2020 - 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 2020-04-14 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/2020-0008 
BUN § 39 Anmälan av ordförandebeslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 

 
Ordförandebeslut att anmäla 

• Stängning av gymnasieskolan 2020-03-17 
 
Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 32 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0009 
BUN § 40 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 2020 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sanja Lilli Gohlke (SD) informerar från Folkhälsorådet, bl.a. om sociala 
investeringsmedel och om skateparken, beräknad byggstart 2021 vid sidan 
om CircleK.  
Alexander Weinehall (KD) rapporterar från skolan att barnen är glada att 
träffa varandra igen. 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-04-21  
   
    

 

    

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

 

  
BUN § 41 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga från Marie E. Kristiansen till förvaltningschefen angående budget och 
byggnationer: 

 
Brytpunkt på hur mycket hyror nämnden klarar att betala. Marie E. 
Kristiansen vill ge förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning hur högt 
kostnadstak vi har. Marie får i uppdrag att till nästa sammanträde lägga fram 
ett konkret förslag. 
 
 

 



Ärende nr 11 BUN 2020-04-21 ang. Bojarskolan 

Reservation 
Det är angeläget att Bojarskolan byggs ut till två-parallell skola utifrån det utredningsarbete 
som gjordes 2015/2016. Efterframställning från Barn och Utbildningsnämnden som ansvarig 
för skolverksamheten beslutade Kommunfullmäktige anslås 42 miljoner till byggnationen 
enligt då framarbetade byggnadskostnader. Nu visar nya beräkningar ett behov av 47 -50 
miljoner för att fullfölja etapp ett och två. Därefter kommer etapp tre. 
Under tiden etapp ett av ombyggnaden pågått har arbete kring utformning av etapp två 
pågått, innehållande ny idrottshall, matsal, mottagningskök och kring utrymmen för förråd 
mm i ny fristående byggnad. 
För att inte fördröja det fortsatta arbete är det viktigt och rimligt att Barn och 
utbildningsnämnden som verksamhetsansvarig gör framställan till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för att får ett demokratiskt och transparant förankrat kommunalt beslut 
om investeringsmedel för det fortsatta utbyggnadsarbete.  
Dessutom, det fattade beslutet grundades på en felaktig tjänsteskrivelse, underskriven av en 
icke existerande förvaltningschef. 
Undertecknad reserverar sig till förmån till eget förslag; 
-Att hemställa hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ökad investeringsram så
att omställningen av Bojarskolan till en två-parallell skolan kan slutföras utifrån nya
presenterade förutsättningar.

Hans-Inge Sältenberg (C) 

Protokollsbilaga 1 § 33



Ärende nr 12 BUN 2020-04-21 ang. Tillagningskök 

Reservation

2016 presenterades en omfattande köksutredning med anledning av akut behov av att 
ersätta de nedslitna och underdimensionerade tillagningsköken i kommunens verksamhet. 
Utifrån en bred ingång i arbetet slutade utredningen i att det mest optimala utifrån 
matkvalitet, arbetsmiljö, minskade transporter, miljöhänsyn, förutsättningar för att framgent 
hantera mera lokalt producerade livsmedel och ekonomi i ett multifunktionellt kök, placerad 
i fastigheten Mekanikern. I beslutet om köket togs höjd för framtida ökad kapacitet eller 
förändrade arbetsmiljökrav och eller hygienkrav och möjligheten till att aktivt medverka till 
mer lokalt producerade livsmedel. Vid behandling av budget för 2019 beslutade ett enigt 
kommunfullmäktige fullfölja byggnationen av nytt multifunktionellt kök.

Under senaste året har det aktualiserats att också ha tillagningskök på de tre särskilda 
boendena. Dessa boenden utgör en mycket lite del, ca 5%, av det totala antal portioner, ca 
3.200, som tillagas idag, för skola och äldre. I dagsläget läggs all politisk kraft på den lilla 
delen av köksverksamhet trots att det är ett akut behov av att ersätta de två stora 
tillagningsköken. Det stora tillagningsköket är grundbulten i en fungerande köksorganisation 
oavsett om det är mottagnings- eller tillagningskök på de särskilda boendena 

Att nu styrelsen för Strömstadslokaler AB har intervenerat i den demokratiska processen och 
överprövat kommunfullmäktiges beslut och kökets utformning och starta andra 
utredningsprocesser är ett stort demokratiskt övertramp och för köksverksamheten 
förödande.  

Undertecknade reserverar sig till förmån för lagt förslag; 

-Att upphandling av nytt multifunktionella kök med placering i fastigheten Mekanikern fullföljs enligt
tidigare fattade beslut av Kommunfullmäktige, då detta är en grundförutsättning oavsett om det är
mottagningskök eller tillagningskök på de särskilda boendena.

-Att kostnader för organisation och personalbemanning skall ingå i det fortsatta utredningsarbetet
kring förutsättningarna för eventuella tillagningskök på de särskilda boendena och i
budgetunderlagen för nämndens budget 2021 inarbeta kostnaderna för organisation och bemanning
för eventuella tillagningskök på boendena.

-Att behov och funktioner som finns anledning att beakta utifrån erfarenheter/behov som
uppkommit under Corona-epidemin skall beaktas i måltidsenhetens fortsatta arbete, som t ex
möjligheter till lagerhållning av livsmedel för att minska sårbarheten.

Hans-Inge Sältenberg (C) Sandra Andersson (L) 

Protokollsbilaga 2 § 34
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