
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2019-09-10 BUN/2018-0264 
   
    

 

 
 

 

Plats och  
sammanträdestid 

 

Kommunfullmäktigesalen 
2019-09-10 08:15 – 12:10 

Närvarande ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordf. 
Stellan Nilsson (V) 
Alexander Weinehall (KD) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Goksöyr (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 

Frånvarande ledamöter Rolf Pettersson (S), 1:e vice ordf. 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
 

Närvarande ersättare Linda Nordin (FI) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Andreas Hansson (C) §§ 65 - 71 
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Ekeroth (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
 

Frånvarande ersättare Marie Rask (S) 
Petra Hedström (S) 
Erling Karlsson (L) 
Pia Scholer (MP) 
 

Övriga deltagare 
 

Nicklas Faritzon, förvaltningschef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Lisbeth Lunneryd, administrativ chef §§ 65-69 
Linnéa Jungmarker, controller §§ 70-71 
Eva Olsson, Facklig företrädare, Kommunal  
Cajsa von Mentzer, Facklig företrädare, Lärarförbundet  
Karin Mellberg Jansson, HR chef § 72 
Jenny Åslund, kommunikatör § 72 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset     
2019-09-10 

 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 65-77 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Lena Martinsson (S) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Fredrik Eriksson (SD) Sandra Andersson (L) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-10 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-09-10 Datum då anslaget tas ned 2019-10-02 
  
Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Lena Beltramin 
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SN § 65 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att utse Fredrik Eriksson (SD) och Sandra Andersson (L) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2019-09-10 
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SN § 66 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

• Multiköket – läget 
• Paviljonger Valemyr och Rossö 
• Rossö 
• Information polisanmälan förskola 
• Situationen på gymnasiet/caféterian 
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 BUN/2019-0195 

BUN § 67 Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del 
av Korsnäs 2:6 m fl 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
inte har något att erinra mot detaljplan Korsnäs 2:6 m fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av tomter för åretruntboende på Tjärnö. Syftet med 
detaljplanen är att kunna erbjuda ett antal tomter för nybyggnad av 
enbostadshus och eventuellt några radhus alternativt parhus.  

Platsen som detaljplanen avser är belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, 
alldeles intill skolan, nära kyrkan, busshållplats, mindre än en km från hamnen 
och Lovéncentret som utgör en viktig arbetsplats, samt med närhet till natur 
och attraktiva badstränder. 

I närheten av detaljplanens område finns skola och förskola och platsen är 
belägen så att en säker skolväg kan säkerställas. 

Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget 
till detaljplan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Planbeskrivning 
Plankarta 
BUN AU § 70 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
inte har något att erinra mot detaljplan Korsnäs 2:6 m fl. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
MBN diarie, BUN diarie 
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 BUN/2019-0179 

BUN § 68 Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del 
av Rossö 2:16 m fl 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
inte har något att erinra mot detaljplan Rossö 2:16  m fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna 
fortsätta utvecklas med ny bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelse-
utveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen föregåtts av ett 
planprogram som upprättats av kommunen.  

Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till att skapa nya bostäder 
som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. 

I närheten av detaljplanens område finns skola och förskola och platsen är 
belägen så att en säker skolväg kan säkerställas.  

Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget 
till detaljplan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd. 
Planbeskrivning 
Plankartor 
BUN AU § 71 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildningsnämnden 
inte har något att erinra mot detaljplan Rossö 2:16  m fl. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
MBN diarie, BUN diarie 
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 BUN/2019-0128 

BUN § 69 Revidering styrdokument 2019 - Riktlinjer 
pedagogisk måltid 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
1. att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till revidering av 

Riktlinjer pedagogisk måltid 

2. att höja prisnivån med 10 kronor för skollunch till 60 kronor 

3. att prisjusteringarna ska gälla från och med 1 januari 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp nämndens Riktlinjer för 
pedagogisk måltid. Enligt riktlinjerna ska dessa följas upp årligen i samband 
med budgetarbetet.  

Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår att prisnivån för skollunch höjs 
med 10 kronor till 60 kronor. Förvaltningen föreslår också att prisnivån för 
pedagogisk lunch höjs med 5 kronor till 15 kronor inom förskolan och till 25 
kronor inom grundskolan.  

Motivet till prisjusteringarna är framför allt höjda livsmedelskostnader, men 
också utifrån god ekonomisk hushållning. Prisjusteringarna skulle enligt 
förvaltningens beräkningar innebära en ökad årlig intäkt på cirka 120 000 
kronor. 

Prisjusteringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2020. 

Utöver detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen smärre redaktionella 
förändringar i riktlinjerna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 signerad av administrativ chef Lisbeth 
Lunneryd 
Förslag till Riktlinjer pedagogisk måltid 
BUN AU § 72 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

 
1. att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till revidering av 

Riktlinjer pedagogisk måltid 

2. att höja prisnivån med 10 kronor för skollunch till 60 kronor 

3. att prisjusteringarna ska gälla från och med 1 januari 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/2019-0096 

BUN § 70 Mål och budget 2019 - delårsbokslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
delårsbokslut 

att ge förvaltningen i uppdrag att analysera resultaten i årskurs 3 på 
enhetsnivå 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per sista augusti visar ett överskott jämfört med budget på 6,2 Mnkr. 
De största budgetavvikelserna återfinns inom förvaltningsgemensam 
verksamhet, måltidsverksamheten, grundskola, resurscentrum, gymnasiets 
verksamhet samt inom fritidshem. 

Årsprognosen bedöms till ca 2,1 Mnkr i förhållande till budget. En 
osäkerhetsfaktor i årsprognosen är hur de interkommunala mellanhavandena 
inom gymnasiet påverkar resultatet. Elevflödet inom gymnasieskolan har stor 
påverkan på utfallet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09 signerad av controller Linnéa Jungmarker 
Delårsbokslut per augusti månad 
BUN AU § 73 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
delårsbokslut 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till 
nästa sammanträde göra en analys över resultaten i årskurs 3 på enhetsnivå. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
Marie Edvinsson Kristiansens (M) förslag till beslut under sammanträdet antas 
och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, Ekonomiavdelningen 
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 BUN/2019-0074 

BUN § 71 Mål och budget 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
budgetskrivelse 

att den kommungemensamma satsningen utgår ur budgeten 2020 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Fredrik Eriksson (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår att delta i 
beslutet då de avser att utifrån en helhet lägga fram en gemensam alternativ 
budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar förslag till Mål och budget 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till budget daterad 2019-09-03. 
BUN AU § 74 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
budgetskrivelse 
 
Tilläggsyrkande 
Stellan Nilsson (V) yrkar på att den kommungemensamma satsningen utgår 
ur budgeten 2020. 
 
Ajournering 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) begär ajournering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med 
Stellan Nilssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, KS diarie 
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 BUN/2019-0004 

BUN § 72 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

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

• Rekrytering:  
– Bokmässan Göteborg (Jenny Åslund och Karin Mellberg Jansson) 
– Utbildning lärarassistenter 
– Förändrad ledning och styrning – verksamhetschefer 

• Skolskjuts och elevresor 
• Samverkan inom Fyrbodal: 

– Gemensam digital plattform för KAA och praktik.se 
– Teknikcollege 
– E-råd 

• Fortbildning: 
– Oktoberdagarna 3-4 oktober (skolledare och förtroendevalda) 

• Främja skolnärvaro 
• Uppdrag och befattningsbeskrivningar 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens 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 § 73 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Statistik – Grundskolan/Gymnasium  
• Bemanning inom skolverksamheterna  
• SFI/SPRINT 
• Kameraövervakning gymnasiet/vux  
• Antal barn och platser inom förskolan  

 
Barn- och utbildningsförvaltningens 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 § 74 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 2019-09-02 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/2019-0001 
BUN § 75 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 
Ordförandebeslut skolskjuts 2019-08-15 
 
Beslutsunderlag 
AU-protokoll § 77 
 
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 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2019-0215 
BUN § 76 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson (S) rapporterar från sitt och Erling Karlssons (L) besök på 
skolråd i Skee skola. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) rapporterar från Folkhälsorådet.  
Stellan Nilsson (V) rapporterar från Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Handikapprådet.  

Kontaktpolitiker får besöka grundskolor nästa år. Viktigt att rektorerna bjuder 
in kontaktpolitikerna.  

Gemensamt föräldraråd på Ånneröd förskola 10 oktober kl 17:30 – 19:00. 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 77 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens ledamöter och ersättare ställer frågor om följande till 
förvaltningschef Nicklas Faritzon: 
 

• Status Multiköket. Strömstadlokaler har uppdraget i samarbete med 
BUF (verksamhetsspecifika frågor). Ansvaret ligger hos 
Strömstadslokaler. Dragning har gjorts i KSAU. Önskemål om besök av 
Agnetha Kullberg nästa sammanträde.  

• Status baracker Valemyr och Rossö. De ska åtgärdas så fort som 
möjligt under hösten.   

• Motion från Helena L’Estrade från 20 januari 2019. Svar önskas om 
när den kommer upp. 1 år på oss att svara. 

• Information polisanmälan förskola.  
• Situationen på gymnasiet/caféterian. Caféterian på gymnasiet är 

stängt. Diskussion mellan rektor och Curt Dahlberg. 
Överenskommelse att ej ha caféterian under hösten och diskutera 
vilka behov man har.  

• Droger på skolorna? Terése Lomgård informerar om den senaste 
Drogvaneundersökningen på nästa nämnd. 
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