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BUN § 13 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Sanja Lilli Gohlke (SD) och Emmelie Stackegård Hansen (M) att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 2020-02-25. 
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BUN § 14 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av extra ärenden: 
• Extra ärende Detaljplan Bojarskolan 
• Initiativärende (SD) 
• Val av ledamöter och ersättare arbetsutskottet 
• Val av ledamot Folkhälsorådet 
• Strömstadslokaler antal portioner som ska lagas till skolan (HIS) 

 
 
Följande frågor anmäls och tas upp under punkten Information från 
verksamheterna respektive Information från förvaltningschefen: 

• Närvaroteamet status (MEK) 
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 BUN/2020-0039 

BUN § 15 Revidering 2020 - 
Delegationsordning BUN 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1) att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 

 
Sammanfattning av ärendet 
I december beslutade barn- och utbildningsnämnden om en revidering av 
delegationsordningen. Revideringen gjordes mot bakgrund av den förändrade 
ledningsorganisationen med verksamhetschefer och berörda framför allt 
övergripande delegation. 
 
Under januari månad har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en mer 
övergripande översyn av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning i 
förhållande till skollagstiftningens bestämmelser i lag och förordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 signerad av verksamhetsutvecklare   
Lisbeth Lunneryd. 
Förslag till delegationsordning BUN 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens 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/2019-0030 

BUN § 16 Intern kontrollplan 2019 - 
Slutrapport 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern 
kontroll 2019 

att i intern kontrollplan 2020 följa upp granskningsområdet 
kompetensförsörjning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 21 februari 2019 en intern 
kontrollplan för sin verksamhet. Planen avser områdena: 
 
• Särskilt stöd 
• Placering av barn i förskolan 
• Inköp och upphandling 
• Kompetensförsörjning 
 
Den interna kontrollplanen ska följas upp; analys och slutsatser ska 
rapporteras i en slutrapport. Rapporten ska innehålla en sammanfattad 
redovisning av kontrollmoment, iakttagelser och resultat samt förslag till 
åtgärder. 
 
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning av barn och 
utbildningsnämndens granskade områden inte uppvisar några allvarliga eller 
akuta brister med avseende. Däremot finns det utrymme för förbättringar på 
de områden som granskats. Dessa sammanfattas i slutrapportens 
åtgärdsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-30 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern 
kontroll 2019 

att i intern kontrollplan 2020 följa upp granskningsområdet 
kompetensförsörjning 
 
Beslutsgång 
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Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0036 

BUN § 17 Intern kontrollplan 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen om 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 internkontrollplanen för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-30 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd. 
 
Arbetsutskottet beslutade 
att återremittera ärendet i syfte att föra in kompetensförsörjning som ett 
granskningsområde inför Intern kontrollplan 2020 
 
att den justerade kontrollplanen tas upp för information på 
nämndsammanträdet i februari 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen om Intern kontrollplan 2020 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Särskilda protokollsanteckningar 
Andreas Hansson (C) önskar att man tar med kooperativt lärande, studiero 
samt sjukskrivningar i den interna kontrollplanen 2020. 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) önskar att måluppfyllelse tas med. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0040 

BUN § 18 Revidering 2020 - Reglemente för 
dagliga resor till gymnasieskola samt 
för inackorderingstillägg och APL 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till revidering av Reglemente för dagliga resor 
till gymnasieskola samt till inackorderingstillägg och APL 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
reglerar kommunens skyldigheter gällande elevresor för gymnasieelever. 

Enligt lagen har kommunen ingen skyldighet att anordna individanpassade 
elevresor. Det finns dock gymnasieelever som utifrån från ett varaktigt 
funktionshinder är i behov av individanpassade elevresor. Dessa elever är 
hänvisade till färdtjänst enligt Lag om färdtjänst (1997:736). 

I Strömstads kommuns Reglemente för dagliga resor till gymnasieskola samt 
till inackorderingstillägg och APL finns ingen skrivning om detta. Med 
anledning av detta har förvaltningen föreslagit en revidering av reglementet 
så att detta finns inskrivet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd. 
Förslag till revidering av Reglemente för dagliga resor till gymnasieskola samt 
till inackorderingstillägg och APL 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till revidering av Reglemente för dagliga resor 
till gymnasieskola samt till inackorderingstillägg och APL 

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

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-25  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2020-0041 

BUN § 19 Interkommunala priser  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för gymnasieskolan 
2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 16 kap. 50 § ska en kommun som på ett nationellt program 
antagit en elev för annan kommun ersättas för sina kostnader. Utöver detta 
ska också huvudmannen enligt gymnasieförordning 13 kap. 1 § fastställa 
bidrag till enskilda huvudmän. 

Med anledning av detta gör förvaltningen varje år en beräkning för 
kostnaderna på respektive nationellt program. Kostnaderna är framräknade 
utifrån nämndens internbudget och inkluderar samtliga kostnader, exklusive 
elevresor. Eventuella merkostnader för elever med särskilda behov 
tillkommer. 

 Interkommunala ersättningar debiteras hemkommunerna för varje elev som 
finns inskriven på respektive nationellt program den 15 februari samt den 15 
september 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06 signerad av verksamhetschef Sara 
Arvenberg. 
Förslag till interkommunala priser 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för gymnasieskolan 
2020 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0243 

BUN § 20 Programutbud 2020/2021 
Strömstads gymnasium 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 
gällande Strömstad Gymnasium med start läsåret 2020/2021 enligt 
förvaltningens förslag 

 
Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2019 fattade nämnden beslut om sökbart programutbud inför 
gymnasievalet. Utifrån aktuell sökbild och ekonomiskt läge har förvaltningen 
tagit fram ett förslag till programutbud för årskurs 1 och inriktningar för 
årskurs 2 läsåret 2020/2021. 

Bedömningen som gjordes föregående läsår, då antalet program och 
inriktningar begränsades, kvarstår. Det finns varken tillräckligt elevunderlag 
eller ekonomiska resurser att bredda utbudet i nuläget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 signerad av verksamhetschef Sara 
Arvenberg. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 
gällande Strömstad Gymnasium med start läsåret 2020/2021 enligt 
förvaltningens förslag 

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

 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-25  
   
    

 

    

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

 

 BUN/2020-0037 

BUN § 21 Remissvar Kulturskolans Riktlinjer och mål  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om remissvaren gällande Kulturskolans Riktlinjer 
och mål 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga partier har fått Kulturskolans riktlinjer och mål på remiss och getts 
tillfälle att inkomma med synpunkter. Centern och Socialdemokraterna  har 
lämnat in remissvar och redogör för sina synpunkter. 

 
Beslutsunderlag 
Remissvar från Centern  
Remissvar från Socialdemokraterna 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera informationen om remissvaren gällande Kulturskolans Riktlinjer 
och mål 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0035 

BUN § 22 Mål och budget 2019 - 
Årsredovisning och bokslut 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens 
årsredovisning och bokslut för 2019 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen har färdigställt ett förslag till barn- och 
utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2019. Förslaget 
innehåller dels en verksamhetsredogörelse och dels ekonomisk . 
 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 
2019 med 1,3 mnkr. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-0,5 
mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,3 mnkr) ökar nämndens 
resultat med 0,8 mnkr. Trots att barn- och utbildningsnämndens totala 
resultat är positivt jämfört med budget finns budgetavvikelser som både är 
positiva och negativa inom verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 signerad av controller Linnea 
Ljungmarker. 
Förslag till Årsredovisning och bokslut 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens 
årsredovisning och bokslut för 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/2020-0004 

BUN § 23 Mål och Budget 2020 - Internbudget  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att anta förvaltningens förslag till internbudget 2020 

2. att delegera till arbetsutskottet att utifrån förslag av förvaltningschef 
fatta beslut gällande omfördelningar av budget mellan nämndens 
verksamheter 

3. att beslut gällande omfördelning av budget mellan nämndens 
verksamheter ska anmälas som ett ärende i barn- och 
utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om nämndernas 
budgetramar för 2020. Den totala budgeten 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden är 356 459 tkr. 

Utifrån beslutad nämndram har förvaltningschef och controller i samarbete 
med verksamhetschefer tagit fram ett förslag till internbudget för 2020. 

I barn- och utbildningsnämndens budgetram 2020 fanns ett tillskott på 1,5 
mnkr för utökad lärartäthet inom skolverksamheterna. Förvaltningen föreslår 
att den läggs som en egen budgetpost under grundskolan. Utgångspunkten är 
att resurserna ska användas till att öka lärartätheten där behovet är störst, 
utifrån att förbättra elevernas måluppfyllelse. Verksamhetschefen ska efter 
samråd med grundskolans rektorer besluta om hur resurserna ska fördelas. 

Skillnaden från föregående års budget är att förvaltningen nu har en 
ledningsorganisation med tre verksamhetschefer för skolverksamheterna. Det 
innebär att internbudgetens struktur ser annorlunda ut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10 signerad av verksamhetschef Sara 
Arvenberg. 
Förslag till internbudget 2020. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. att anta förvaltningens förslag till internbudget 2020 

2. att delegera till arbetsutskottet att utifrån förslag av förvaltningschef 
fatta beslut gällande omfördelningar av budget mellan nämndens 
verksamheter 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-25  
   
    

 

    

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

 

3. att beslut gällande omfördelning av budget mellan nämndens 
verksamheter ska anmälas som ett ärende i barn- och 
utbildningsnämnden 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0005 

BUN § 24 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

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

• Rekrytering 
• Säkerhetsarbete 
• Förvaltningsrätten 

Överklaganden 
• Lokaler 

Gymnasiet 
• Skolinspektionen 

Kvalitetsgranskning 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om orförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Protokollsanteckning 
Emmelie Stackegård Hansen (M): Efterfrågar fortfarande att få skriftligt från 
förvaltningen hur det jobbas i förhållande till säkerhetsåtgärder på skolorna i 
kommunen. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0006 

BUN § 25 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Dalenius, verksamhetschef förskolan, Eva Eriksson, verksamhetschef 
grundskolan, Sara Arvenberg , verksamhetschef gymnasiet och 
vuxenutbildningen, och Annika Wilhelmsson, enhetschef barn- och elevhälsa, 
informerar om aktuella händelser inom verksamheterna  
 
Strömstads gymnasium: 

• Översyn av de individuella programmen 
• Specialidrott- fotboll och hockey 
• Estetiskt verksamhet- teater och dans 
• Jobb- och utbildningsmässan 5/3 
• KAA-. Kommunalt aktivitets ansvar 
• Revidering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 
Strömstads vuxenutbildning: 

• Utbildning av två stycken språkombudsutbildare 
• Fokus på att analysera kunskapsresultat samt att se över organisation 

och rutiner 
• Utbud ht 2020 
• Revidering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 
Grundskola och grundsärskola: 

• Rektors årshjul (SAM, SKA, organisation och personal) 
Axplock av vad som är i pipeline i mars 

- SAM §11 – Analys, riskbedömning och handlingsplan av 
sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador 

- Revidering av plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 

- Analys av höstterminsbetygen 
• Garanterad undervisningstid 

• Skolinspektionsärende som är återremitterat till huvudmannen som 
klagomålshantering 

Förskola, kulturskola och biblioteksverksamhet: 

• Lägre sjukskrivningssiffror inom förskolan  
• Arbete med förhållningssätt och budget runt särskilt stöd 
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• Skolinspektionsärende som inkommit men dragits tillbaka 
• Implementering av TimeCare och samverkan med Bemanningen 
• Digitalt system för pedagogisk dokumentation och samverkan med 

vårdnadshavare är initierat 
• Arbete med rektors arbetsmiljö (Ansvar – Stöd – Möjligheter) 
• Bibliotekets digitaliseringssatsningar: ”Seniorsurfskolan” Digitala 

färdigheter i vardagen 
• Kulturskolan har en ny danssal i god samverkan med gymnasiet 

 
Elevhälsa 

• Barn- och elevhälsa 
• Vakanser - översyn 

 
Ordförandes 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/2020-0007 

BUN § 26 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 2020-02-19 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/2020-0009 
BUN § 27 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 2020 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson efterlyser byggpraktikantplatser. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 28 Initiativärende från SD: barnomsorg på 

obekväma tider. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ta upp initiativärendet från SD och bordlägga det för vidare handläggning 
 
• Initiativärende från SD: barnomsorg på obekväma tider. 

  
Ordförandes förslag till beslut  

att ta upp initiativärendet och bordlägga det för vidare handläggning 
 

  
Beslutsgång  
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner 
att så sker. 
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BUN § 29 Val av ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att utse Stellan Nilsson (V) till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 
 

2. att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) till ersättare i 
arbetsutskottet 

 
3. att utse Thomas Elgestål (S) till ersättare i arbetsutskottet 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Ordförandes förslag till beslut 

4. att utse Stellan Nilsson (V) till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 
 

5. att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) till ersättare i 
arbetsutskottet 

 
6. att utse Thomas Elgestål (S) till ersättare i arbetsutskottet 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, KS diarie 
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 BUN/2020-0044 
BUN § 30 Remiss 2020 - Internremiss för Strömstad 3:16 - 

(del av Bojarskolan) 
detaljplan 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förvaltningens remissyttrande gällande detaljplan för 
Strömstad 3:16 – (del av Bojarskolan) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 8 mars 2017 arbetar miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av 
kommunstyrelsen med en ny detaljplan för Strömstad 3:16 m.fl. för att 
möjliggöra en utbyggnad av Bojarskolan både på kort och på lång sikt. En 
långsiktig möjlighet skapas genom att Kebalvägen stängs av förbi Bojarskolan 
och ersätts med en ny väg utmed gamla Hällestrandsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18 signerad av verksamhetsutvecklare 
Lisbeth Lunneryd. 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens remissyttrande gällande detaljplan för 
Strömstad 3:16 – (del av Bojarskolan) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 

 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) 
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Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

BUN § 31 Antal matportioner tillagningskök 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ordförandes förslag till beslut 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Protokollsanteckning 
Hans-Inge Sältenberg (C) önskar följande protokollsanteckning angående 
hantering tillagningskök: 

Kommunfullmäktige har beslutat, om projektering av nytt multifunktionellt 
tillagningskök utifrån utredning som Barn- och utbildningsförvaltningen 
genomfört, som ansvarig för måltidsverksamheten, och gett uppdraget att 
projektera och bygga det nya köket till Strömstadslokaler. Ett kök som skall 
betjäna kommunen i minst 30 år framåt. 
Nu har Strömstadslokalers styrelse överprövat detta då man anser att nivån 
på antalet portioner som skall vara möjliga att tillaga är fel. Dessutom har 
man lagt till ett eget utredningsuppdrag kring köket på sjukhuset. 
Sjukhusköket som möjlig del i framtida tillagning av måltider är hanterat i den 
utredning Barn- och utbildningsnämnden genomfört. Agerandet kommer att 
ytterligare fördröja den förnyelsen av tillagningskapaciteten som är akut. 
Dessutom måste det vara helt felaktigt att Strömstadslokaler fattar beslut 
utan att återkopplat till uppdragsgivarna Barn- och utbildningsnämnden och 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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