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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Öresten 17 oktober kl. 13.30 – 17.15 
Paus 14.30 – 14.50 
Ajournering 15.10 – 15.30, 15.50 – 15.55 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Yasin Abbes   
 S Bodil Wennerström  § 96 - 103 
 S Helena Johansson tjänstgör för Bodil Wenner-

ström (S) 
§ 104 - 106 

 L Egon Svensson tjänstgör för Bodil Wennerström 
(S) 

§ 107 - 112 

 S Petra Vogel tjänstgör för Krister Andersson (S) § 96 - 107 
 C Hans-Olof Andersson tjänstgör för Krister An-

dersson (S) 
§ 108 - 112 

 C Ann-Christine Andreasson  § 96 - 107 
 C Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C) 
§ 108 - 112 

 L Niklas Herneryd   
 M Elise Benjaminsson  
 M Anders Lindal  
 KD Rune Imberg                                                      
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger  
 V Arthur Thiry   
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson § 96 - 103 
 C Catarina Johansson § 96 - 107 
 C Hans-Olof Andersson § 96 - 107 
 L Egon Svensson § 96 - 106 
 M Håkan Mauritzson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt   
 V Princella Lizarazu  
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Markus Ring, rektor  § 96 - 97 
  Johan Höglund, ekonom § 98 
  Marie Wank, ekonom § 98 
  Caroline Robertsson, handläggare  § 99 
  Leo Rosenberg, utredare § 101 - 103 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 104 - 107 
  Talieh Ashjari, förvaltningschef § 108 
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-10-23 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och Utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-17 
 
Anslaget är publicerat 2019-10-23 – 2019-11-14 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 
 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 96  

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 97  

Ekonomisk uppföljning efter september § 98  

Skolskjuts via kollektivtrafik linje 381 och 382 eller upphandlat § 99  

Kommentarer till revisionsrapport ”Resursfördelning grundskola: 
Barn i behov av särskilt stöd” 

§ 100  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt § 101  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt § 102  

Svar på remiss gällande utformningen av det kommunala ung-
domsrådet § 103  

Förskola i Skene § 104  

Återrapportering anpassningsplaner § 105  

Verksamhetsuppföljning – terminsstart från förskola till vuxenut-
bildningen § 106  

Pågående arbete med lokaler § 107  

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet § 108  

Rapport från kontaktpolitiker § 109  

Aktuella händelser § 110  

Meddelanden § 111  

Delegationsbeslut § 112  
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§ 96/2019 

 
Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
Nämnden följer upp föregående protokoll.  
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 
 

________________ 
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§ 97/2019   Dnr 2018-67 612-8   
 

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 

Ärendet 
Ledningen för Marks Gymnasieskola har sammanställt och analyserat hur 
årets antagning till gymnasiet har fallit ut. Redovisningen visar hur eleverna 
fördelar sig på olika nationella program och introduktionsprogram. Fler elever 
har sökt sig till Marks Gymnasieskola i år än föregående år.  

 
Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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§ 98/2019   Dnr 2019-58 042-16  

 
Ekonomisk uppföljning efter september 

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september månad. 
I redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

 
________________ 
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§ 99/2019   Dnr 2019-123 623-4 

Skolskjuts via kollektivtrafik linje 381 och 382 eller upp-
handlat 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att offerten från Västtrafik inte antas 
och att nämnden får handla upp trafiken på sträckorna som idag trafikeras av 
linje 381 och 382, med start från höstterminen 2020. Det skulle underlätta 
planeringen av skoldagarna för både Sätilaskolan och Ubbhultskolan genom 
att ökade möjligheter att själv styra skoltiderna. 
 
Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen som har att besluta om kollektiv-
trafik på berörda sträckor. 
 
Beslutar kommunstyrelsen att kollektivtrafiken ska upphöra innebär det att 
ansvaret faller på barn-och utbildningsnämnden att upphandla skolskjuts på 
berörda sträckor. För detta begärs en ramhöjning med 1,4 miljoner. 
 

Ärendet 
Västtrafik har meddelat Marks kommun att de kommer att upphöra med kol-
lektivtrafik på linje 381 och 382 från december 2020 i samband med de efter 
en upphandling går in i en ny avtalsperiod. Linje 381 trafikerar Inseros-Häg-
nen-Ubbhultskolan-Strömmavägen-Sätilaskolan och linje 382 Ubbhults såg-
Ubbhultskolan-Hultavägen-Sätilaskolan. Alla elever boende efter dessa 
sträckor och som är berättigade till skolskjuts erhåller ett skolkort för att ta 
sig till Ubbhultskolan alternativt till Sätilaskolan. 
 
Västtrafik har i sin upphandling gjort en offert för ”tillköp av trafik” på berörda 
linjer som vi behöver ta ställning till och svara dem senast december 2019. 
Detta tillköp blir en kostnad för Marks kommun. 
 
Nu behöver kommunen ta ställning till om det ska finnas fortsatt linjetrafik på 
ovannämnda sträckor eller om de ska övergå till upphandlad trafik för skol-
skjuts. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 
oktober 2019, § 59, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att offerten från Västtrafik inte antas 
och att nämnden får handla upp trafiken på sträckorna som idag trafikeras av 
linje 381 och 382, med start från höstterminen 2020. Det skulle underlätta 
pla-neringen av skoldagarna för både Sätilaskolan och Ubbhultskolan genom 
att ökade möjligheter att själv styra skoltiderna. 

Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen som har att besluta om kollektiv-
trafik på berörda sträckor. 
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Beslutar kommunstyrelsen att kollektivtrafiken ska upphöra innebär det att 
ansvaret faller på barn- och utbildningsnämnden att upphandla skolskjuts på 
berörda sträckor. För detta begärs en ramhöjning med 1,4 miljoner. 

Dagens sammanträde 
Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 100/2019   Dnr 2019-78 007-6 

Kommentarer till revisionsrapport ”Resursfördelning 
grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kommentar till revisionens gransk-
ning gällande resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av 
särskilt stöd. 
 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning 
gällande resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av sär-
skilt stöd. Revisorerna önskar kommentarer kring resultatet av granskningen.  
Revisionsfrågan var: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns 
en ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förut-
sättningar och behov? 
 
Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att barn- 
och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns en ändamålsenlig re-
sursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 3 okto-
ber 2019, § 57, och lämnat följande förslag till beslut:  

Tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kommentar till revisionens gransk-
ning gällande resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av 
särskilt stöd. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

 

___________ 

Skickas till: 
Revisionen 
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§ 101/2019   Dnr 2019-125 606-4 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt avskrivs eftersom resan bli-
vit uppskjuten. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skol-
plikten på annat sätt.   
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna ………………… och ……………………. har ansökt om att deras barn 
………………… och ……………….. ska medges rätt att fullgöra sin skolplikt genom 
undervisning på …………………………… under perioden 25 november 2019 – 26 
februari 2020. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 3 okto-
ber 2019, § 50, och lämnat följande förslag till beslut:  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt beviljas eftersom det före-
ligger synnerliga skäl. 

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skol-
plikten på annat sätt. 

Efter att arbetsutskottet behandlat ärendet kontaktade vårdnadshavare utre-
daren och meddelade att resan blivit uppskjuten. 

Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår att ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt av-
skrivs eftersom resan blivit uppskjuten. 

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skol-
plikten på annat sätt. 

 

Förslagets antas. 

______________ 
Skickas till: 
Vårdnadshavare  
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§ 102/2019   Dnr 2019-128 606-4 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Eftersom skolplikt inte föreligger för ………………………….. under den planerade 
utlandsvistelsen avskriver Marks kommun ansökan om att fullgöra skolplikten 
på annat sätt. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna …………. och …………………………. har ansökt om att ……………….., 
ska medges rätt att fullgöra sin skolplikt genom undervisning ………………………. 
Deras utlandsvistelse är initialt planerad till perioden 11 oktober 2019 – 31 
maj 2020 men fortsätter eventuellt även för 1 juni 2020 – 31 maj 2021. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 3 okto-
ber 2019, § 51, och lämnat följande förslag till beslut:  

Eftersom skolplikt inte föreligger för …………………….…. under den planerade ut-
landsvistelsen avskriver Marks kommun ansökan om att fullgöra skolplikten 
på annat sätt. 

Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

 

______________ 
Skickas till: 
Vårdnadshavare  
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 § 103/2019   Dnr 2019-130 003-4 

Svar på remiss gällande utformningen av det kommunala 
ungdomsrådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar tjänsteskrivelsen i sin helhet som svar 
på remiss gällande utformningen av det kommunala ungdomsrådet. 
 
Arvodesbegränsningen till två timmar per sammanträde är snäv och bör stry-
kas. Kommunstyrelsens ordförande är kompetent att leda och se till att sam-
manträdena blir effektiva. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 21 augusti 2019, § 189, gett 
barn- och utbildningsnämnden remitterat förslag på reglemente för det Kom-
munala ungdomsrådet i Marks kommun. Svar på remissen lämnas till kom-
munledningskontoret senast 1 november 2019. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 3 okto-
ber 2019, § 52, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar tjänsteskrivelsen i sin helhet som svar 
på remiss gällande utformningen av det kommunala ungdomsrådet. 

Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) föreslår följande tilläggsförslag:  

Arvodesbegränsningen till två timmar per sammanträde är snäv och bör stry-
kas. Kommunstyrelsens ordförande är kompetent att leda och se till att sam-
manträdena blir effektiva.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Arthur Thirys (V) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

_____________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 104/2019   Dnr 2016-199 290-26 

Förskola i Skene   

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att redovisa en enkel förstudie, utan fysiska 
undersökningar, för att ersätta Solgårdens förskola. Förstudien ska belysa 
konsekvenserna av en etablering på Lindängstomten, tomten vid Ängskolan 
och ytterligare tomter som diskuterats.  
 
I förstudien redovisas antalet barn som förskolan ska dimensioneras för, samt 
behov av ytor inomhus och utomhus. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att undersöka pågående planer och möjlighet-
erna till samverkan kring förskoleplatser i Skene med andra externa aktörer. 
 
Förstudiens omfattning: 
- Omfattningen ska baseras på enhet med 8 avdelningar.  
- Övergripande mål och strategier.  
- Förstudien ska vara enkel i utförande och inga fysiska undersökningar ska 

genomföras i detta skede för att det inte det ska bli kostnadsdrivande.  
- Förstudien ska visa på lämpliga platser i de områden som efterfrågas eller 

om teknik- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
har ytterligare platser.  

- Hur stor yta, byggnad, utegård, parkering, kök med mera ska finnas med. 
 
Önskat innehåll i förstudien: 
Bakgrund  
- Brister, problem och syfte. 
- Upptagningsområden och förhållanden till andra förskolor. 
- Viktiga målpunkter, till exempel kommunikationer.  
- Områden som är kritiska. 
 
Innehåll 
- Effekter och konsekvenser. 
- Kostnader samanställning, inklusive upptagna delar och summering. 
- Geografi så kallad avgränsning. 
- Tidsåtgång. 
- Tidigare och pågående utredningar. 
- Markförhållanden, geoteknisk kontroll. 
- Ledningar som behöver flyttas. 
- Expansionsmöjligheter. 
- Fornlämningar. 
 
Slutsats i förstudien 
- En summering och slutord ska redovisas för varje alternativ. 
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Ärendet 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas.  
 
Förvaltningschef fick på barn- och utbildningsnämndens möte 2019-06-11 i 
uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska utformas 
för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolknings-
tillväxt. 
 
Förvaltningschef fick dessutom i uppdrag att skyndsamt beställa en projekte-
ring av teknik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 
barn. 
Uppdragen redovisades på nämndens möte 2019-09-13. Barn- och utbildningsnämn-
den beslutade, § 84, att återremitteras till arbetsutskottet för beredning. 

 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 3 okto-
ber 2019, § 55, och lämnat följande förslag till beslut: 

Förvaltningschef får i uppdrag att redovisa en enkel förstudie, utan fysiska 
undersökningar, för att ersätta Solgårdens förskola. Förstudien ska belysa 
konsekvenserna av en etablering på Lindängstomten, tomten vid Ängskolan 
och ytterligare tomter som diskuterats.  

I förstudien redovisas antalet barn som förskolan ska dimensioneras för, samt 
behov av ytor inomhus och utomhus. 

Förvaltningschef får i uppdrag att undersöka pågående planer och möjlig-
heterna till samverkan kring förskoleplatser i Skene med andra externa aktö-
rer. 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras. 

 

Mötet ajourneras 15.10 – 15.30 och 15.50 – 15.55. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Yasin Abbes (S) föreslår ett tilläggsförslag till arbetsutskottets förslag till be-
slut: 

Förstudiens omfattning: 

- Omfattningen ska baseras på enhet med 8 avdelningar.  

- Övergripande mål och strategier.  

- Förstudien ska vara enkel i utförande och inga fysiska undersökningar 
ska genomföras i detta skede för att det inte det ska bli kostnadsdri-
vande.  

- Förstudien ska visa på lämpliga platser i de områden som efterfrågas 
eller om teknik- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsför-
valtningen har ytterligare platser.  

- Hur stor yta, byggnad, utegård, parkering, kök med mera ska finnas 
med.  

Önskat innehåll i förstudien: 

Bakgrund  

- Brister, problem och syfte. 

- Upptagningsområden och förhållanden till andra förskolor. 

- Viktiga målpunkter, till exempel kommunikationer.  

- Områden som är kritiska. 

Innehåll 

- Effekter och konsekvenser. 

- Kostnader samanställning, inklusive upptagna delar och summering. 

- Geografi så kallad avgränsning. 

- Tidsåtgång.  

- Tidigare och pågående utredningar. 

- Markförhållanden, geoteknisk kontroll. 

- Ledningar som behöver flytta. 

- Expansionsmöjligheter.  

- Fornlämningar.  

Slutsats i förstudien 

- En summering och slutord ska redovisas för varje alternativ. 

Jessica Rodén (S), Elise Benjaminsson (M), Niklas Herneryd (L), Anders Lindal 
(M), Arthur Thiry (V), Rune Imberg (KD)  och Natalia E Henriksson (SD) yrkar 
bifall till Yasin Abbes (S) tilläggsförslag.  
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Beslutsgång  
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Yasin Abbes (S) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

 

Rune Imberg (KD) lämnade en protokollsanteckning som Arthur Thiry (V), An-
ders Lindal (M) och Natalia E Henriksson (SD) valde att ansluta sig till. 

Protokollsanteckning  

Enligt min mening hör det till god ton i den demokratiska processen att en 
nämnd, i detta fall BUN, först får ta del av arbetsutskottets förslag, gärna 
också med möjlighet för förvaltningschefen att ge sina synpunkter. Därefter 
kan enskilda ledamöter/partier/partigrupperingar lyfta sina förslag. 

I detta ärende skedde inte detta utan en ledamot inledde direkt en föredrag-
ning av ett förslag från den sittande majoriteten. I och med att denna före-
dragning gjordes av nämndens ordförande, blev det svårt att vädja till ordfö-
randen att ärendet skulle behandlas enligt den traditionella ordningen. 

God sammanträdesordning underlättar möjligheterna att fatta goda beslut och 
leder också till effektivare sammanträden. I detta fall kom procedurfrågorna 
att ta lång tid och dessutom krävdes ett par ajourneringar innan ärendet 
kunde slutföras. 

 

________________ 

 

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

   
§ 105/2019   Dnr 2019-58 042-17 

   

Återrapportering anpassningsplaner 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begärde den 13 september 2019 § 82, i sam-
band med delårsrapporten för 2019, en återrapportering gällande förvaltning-
ens anpassningsplaner. 
 
Vid dagens sammanträde får nämnden en återrapportering gällande anpass-
ningsplaner inom samtliga verksamhetsområden.  
 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

_____________ 
 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/2019    

 
Verksamhetsuppföljning – terminsstart från förskola till 
vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Presidiet får i uppdrag att formulera en skrivelse utifrån den senaste tidens 
skadegörelser som undertecknas av barn- och utbildningsnämnden, nämnden 
kommer få ta del av skrivelsen innan den publiceras. 
 

Ärendet 
Nämnden får information om verksamhetsuppföljning från terminsstart fram 
tills idag inom alla verksamhetsområden.  
 
Nämnden diskuterar också den senaste tidens skadegörelser på skolor.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att presidiet får i uppdrag att formulera en skrivelse uti-
från den senaste tidens skadegörelser som undertecknas av barn- och utbild-
ningsnämnden, nämnden kommer få ta del av skrivelsen innan den publice-
ras. 

 

Förslagets antas. 

 

 
________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2019  

Pågående arbete med lokaler 

Ärendet 
Arbetsutskottet diskuterade den 3 oktober 2019, § 61, Ubbhultskolans tillfäl-
liga bygglov. Vid dagens sammanträde får nämnden en uppföljning av ären-
det.  

 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage och förvaltningschef Mari Sandell Molander re-
dogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 108/2019   Dnr 2018-317 001-11 

 

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef får mandat och budgetmedel för att anställa en verksam-
hetschef till arbetsmarknadsenheten och att anställningen får ske snarast. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-06-19, § 102, att en samlad enhet 
för arbetsmarknadsfrågor. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbets-
marknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagande, svenska för in-
vandrare, studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verk-
samhet från 1 januari 2020. Verksamheten ska ledas av förvaltningschef på 
barn- och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämnden som 
huvudman. Kommundirektören fick i uppdrag att inför starten av den 
nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan 
starta den 1 januari 2020. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om det pågående arbetet. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander och förvaltningschef Talieh Ashjari re-
dogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får mandat och budgetmedel för att 
anställa en verksamhetschef till arbetsmarknadsenheten och att anställningen 
får ske snarast. 

 

Förslagets antas. 

 

_____________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 109/2019       
 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera.  

 

 

________________ 
 

 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 110/2019    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om Örbyskolan. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 111/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019-95 600-3 

Rapport systeminventering KPMG 

2)  

KF § 135/2019 – Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun 
inför mandatperioden 2022–2025 

3)  

Skrivelse - Att NPF Säkra alla skolor i Sverige 

4) Dnr 2019-43 6101-4 

Beslut från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som hu-
vudman 

5) Dnr 2019-44 6101-4 

Beslut från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som hu-
vudman 

6) Dnr 2019-38 606-7 

Beslut från Skolinspektionen 

7) Dnr 2018-314 606-5 

Uppföljning av beslut Skolinspektionen 

8) Dnr 2018-128 616-37 

Dom från Förvaltningsrätten  

9)  

KF § 143/2019 – Svar på motion fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i 
grundskolan 

 

________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-10-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 112/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
1) Dnr 2019-135 623-1, -2, -3, -4 

Beslut om skolskjuts grundsärskola och gymnasiesärskola 

2) Dnr 2019-79 605-10, -11, -12 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola och grundskola 

3) Dnr 2019-97 623-20, -26, -27, -28 

Beslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

4) Dnr 2018-70 6101-12 

Beslut tilläggsbelopp 

5) Dnr 2019-93 605-6 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola 

6) Dnr 2019–97 623 

Avtal med Varberg kommun om interkommunal ersättning 

7) Dnr 2019-16 605-7 

Beslut tilläggsresurs för elev vid Naturbruksgymnasiet Svenljunga  

8) Dnr 2019-21 636-7 

Beslut om plats i fritidshem för elev i behov av särskilt stöd för sin utveckl-
ing 

9) Dnr 2019-57 63-3, -4 

Delegationsbeslut om avstängning av kund i barnomsorgen 

10) Dnr 2019-83 606-6 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

11) Dnr 2019-84 606-4 

Svar på begäran om komplettering 

12) Dnr 2019-131 605-1 

Överenskommelse med Mölndals Stad om placering i förskola 

________________ 
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