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Plats och  
sammanträdestid 

 

Kommunstyrelsesalen 
2020-01-28 08:45 – 12:45 

Närvarande ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 
Rolf Pettersson (S), 1:e vice ordf. 
Stellan Nilsson (V) 
Alexander Weinehall (KD) § 1-6 
Sandra Andersson (L) 
Marie Goksöyr (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 

Frånvarande ledamöter Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordf. 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
 

Närvarande ersättare Petra Hedström (S) 
Linda Nordin (FI) 
Erling Karlsson (L) 
Andreas Hansson (C)  
Pia Scholer (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Marie Rask (S) § 7-12 
 

Frånvarande ersättare Johanna Ekeroth (S) 
 

Övriga deltagare 
 

Nicklas Faritzon, förvaltningschef 
Annika Wilhelmsson, enhetschef §§ 3-7, 9 
Martin Dalenius, verksamhetschef förskola §§ 4-6, 9 
Eva Eriksson, verksamhetschef grundskola/fritidshem §§ 7-9 
Sara Arvenberg, verksamhetschef gymnasiet §§ 7-9 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
Linnéa Jungmarker, controller § 7 
Eva Olsson, facklig företrädare, Kommunal  
Cajsa von Mentzer, facklig företrädare, Lärarförbundet  
Jenny Ottosson, facklig företrädare Lärarnas riksförbund 
 

Justeringens plats och tid 2020-01-28 
 

Sekreterare                                                                                       Paragrafer 1-12 
 
 

Lena Beltramin  

Ordförande __________________________________________________________ 
 
 

Lena Martinsson (S) 

Justerare ____________________________________________ 
                                                 Hans-Inge Sältenberg (C) Stellan Nilsson (V) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-01-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-01-28 Datum då anslaget tas ned 2020-02-19 
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Underskrift   
 Lena Beltramin 
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BUN § 1 Protokolljustering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att utse Hans-Inge Sältenberg (C) och Stellan Nilsson (V) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll 2020-01-28 
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BUN § 2 Fastställande av föredragningslista 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa föredragningslista enligt utskick 
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 BUN/2019-0150 

BUN § 3 Remiss 2019 - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter (C) 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt 
två (2) 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3)  
 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Strömstad har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående miljöcertifiering av städverksamheten och minskat användande av 
plastpåsar i papperskorgar. 
 
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag 
av en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete 
med att se över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna. 
En certifiering skulle uppskattningsvis kosta cirka 100 000 kr, därefter en årlig 
kostnad på 13 500 kronor. Till detta ska lägga lönekostnad för utbildning av 
samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. Totalt 258 500 
kronor. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städ-verksamheten i 
dagsläget inte har möjlighet att prioritera cirka 260 000 kronor till en 
miljöcertifiering. Dessutom är befintlig städmetod miljövänlig. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av verksamhetschef Agneta 
Kullberg. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt 
två (2) 
 
2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3) 
 
Yrkande 
Hans-Inge Sältenberg föreslår att tredje att-satsens förslag om en plan för 
miljöcertifiering av städverksamheten i Strömstads kommunen beaktas i det 
fortsatta arbetet med agenda 2030. 
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Alexander Weinehall yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens 
punkt 1 och 2 antas och finner att så sker. 
 
Ordförande ställer Hans-Inge Sältenbergs (C) yrkande angående motionens 
punkt 3 mot arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens punkt 3 
och finner bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs av Hans-Inge Sältenberg (C) och genomförs. 
 
Den som röstar för arbetsutskottets förslag säger JA 
Den som röstar till förmån för yrkandet säger NEJ. 
 

Ledamot JA NEJ 
Lena Martinsson (S) JA  
Rolf Pettersson (S) JA  
Marie Goksöyr (M) JA  
Stellan Nilsson (V) JA  
Alexander Weinehall (KD) JA  
Fredrik Eriksson (SD) JA  
Sandra Andersson (L)  NEJ 
Emmelie Stackegård Hansen (M) JA  
Hans-Inge Sältenberg (C)  NEJ 
Summa 7 st 2 st 

 

 
Ordförande noterar att omröstningen utfallit med 7 ja-röster och 2 nej-röster 
och finner bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Reservation 
Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande frågar om nämnden godkänner protokollsanteckning från Linda 
Nordin (FI) och finner att man bifaller protokollsanteckningen. 
 
Linda Nordin (FI) vill föra till protokollet att FI ställer sig bakom Hans-Inge 
Sältenbergs (C) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, KS diarie 
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 BUN/2019-0286 

BUN § 4 Remiss 2019 - Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till samverkan för barns och ungas bästa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 
gemensam överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 
49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda 
huvudmännen. 
 
Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till 
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom 
VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 
 
Barn och utbildningsnämnden har inget att invända mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av enhetschef Annika 
Wilhelmsson.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget till samverkan för barns och ungas bästa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, Västkom 
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 BUN/2019-0275 

BUN § 5 Remiss 2019 - Handlingsplan för 
suicidprevention 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till Handlingsplan för suicidprevention 

 
Sammanfattning av ärendet 
En partsgemensam arbetsgrupp med processledare från VästKom och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har ta fram den länsgemensamma handlingsplanen. 
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund 
för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där 
även andra aktörer kan inkluderas. 
 
Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom 
handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09. 
 
Politiskt samrådsorgan, SRO, har också ställt sig bakom att förslag till 
handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR 
och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på handlingsplanens innehåll 
och har inget att invända. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av enhetschef Annika 
Wilhelmsson. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget till Handlingsplan för suicidprevention 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, Terése Lomgård KLK 
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 BUN/2020-0037 

BUN § 6 Mål och riktlinjer för kulturskolans 
kursverksamhet 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om mål och riktlinjer för Kulturskolans 
kursverksamhet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Dalenius redogör för arbetet med mål och riktlinjer för Kulturskolans 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om mål och riktlinjer för Kulturskolans 
kursverksamhet 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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 BUN/2020-0004 

BUN § 7 Mål och Budget 2020  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om mål och budget 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon och controller Linnea Ljungmarker föredrar 
ärendet. 
 
Först presenteras viktiga förutsättningar i budgetprocessen och 
verksamhetsförändringar som lett fram till föreslagen internbudget. Därefter 
presenteras förslaget till internbudget på verksamhetsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
att notera informationen om mål och budget 2020 
 
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/2020-0005 

BUN § 8 Förvaltningschefen rapporterar  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera förvaltningschefens information 
 

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

• Återrapportering – beslut överklaganden och anmälningar 
• Besök av Skolinspektionen – kvalitetsarbete 
• Säkerhetsarbetet – inrymning och utrymning  
• Verksamhetschefernas uppdrag 
• Rekrytering medarbetare 

 
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 
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 BUN/2020-0006 

BUN § 9 Information från verksamheterna  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från verksamheterna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Dalenius, verksamhetschef förskolan, och Eva Eriksson, 
verksamhetschef grundskolan, samt Sara Arvenberg, verksamhetschef 
gymnasiet, informerar om aktuella händelser inom verksamheterna. 
 

• Utveckling av biblioteket 
• Förskola 
• Presentation av verksamhetscheferna 
• Kartläggning 
• Årsrapport 
• Skolinspektion 
• Utvecklingsplan 

 
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 
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 BUN/2020-0007 

BUN § 10 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 2020-01-28 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 § 11 Rapporter från barn- och utbildningsnämndens 

ledamöter 2020 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Erling Karlsson (L), Lena Martinsson (S) och Stellan Nilsson (V) har deltagit på 
skolråd på Skee skola som kontaktpolitiker. 
 
Andreas Hansson (C) besökte Odelsbergsskolan strax innan jul. 
 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie 
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BUN § 12 Övrigt  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett frågeformulär och utse vilka som 
ska tillfrågas bland de som äter den mat som förvaltningen tillagar till nästa 
nämnd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av säkerhetsrutiner – Marie E. Kristiansen (M) vill se en plan till 
nämnden. 
 
Lena Martinsson (S) vill initiera ett ärende till nämnden att gå ut med en 
enkät till elever och brukare angående deras upplevelse av den mat de 
serveras. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S) föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett frågeformulär och utse vilka som ska tillfrågas bland 
de som äter den mat som förvaltningen tillagar till nästa nämnd. 
 
Fredrik Eriksson (SD), Sandra Andersson (L) och Stellan Nilsson (V) yrkar bifall 
till ordförandes förslag till beslut under sammanträdet. 

 

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