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Plats och tid Öresten 12 december kl. 13.30 – 16.45 
Paus 14.50 – 15.10 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 125 - 133 
 S Yasin Abbes  § 134 - 142 
 S Petra Vogel   
 S Bodil Wennerström   
 C Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C) 
 

 L Egon Svensson tjänstgör för Niklas Herneryd (L)  
 M Elise Benjaminsson  
 M Anders Lindal   
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
 

 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger   
 V Arthur Thiry   
    
   
    
    
   
    
Övriga närvarande    
ersättare S Daniel Fleck  
 S Helena Johansson § 134 - 142 
 M Håkan Mauritzon   
 M Lisa Ståhl Andersson  
 V Princella Lizarazu  
    
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Johan Höglund, ekonom § 125 - 132 
  Marie Wank, ekonom § 125 - 132 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 125 - 132 
  Leo Rosenberg, utredare § 133 
    
    
    
   
Utses att justera Elise Benjaminsson 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-12-18 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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Innehållsförteckning 
 

   

Anmälan och prövning av jäv § 125  

Förändring av ärendelistan § 126  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 127  

Nämndplan 2020–2021 § 128  

Prislista interkommunal och fristående förskola, grundskola och 
gymnasieskola 2020 

§ 129  

Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och Kungsbacka 
2020 

§ 130  

Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet § 131  

Ekonomisk uppföljning § 132  

Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt § 133  

Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola § 134  

Återrapportering förvaltningschefens uppdrag § 135  

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet § 136  

Beslut om extra sammanträden   § 137  

Lokaler § 138  

Rapport från kontaktpolitiker § 139  

Aktuella händelser § 140  

Meddelanden § 141  

Delegationsbeslut § 142  
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§ 125/2019 

Anmälan och prövning av jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 126/2019     

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Beslut om extra sammanträden. 
 
- Lokaler.  
 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ett ärende om extra sammanträden tillförs ärendelis-
tan. 
 
Arthur Thiry (V) föreslår att ett ärende om lokaler tillförs ärendelistan. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 

så ske. 

 
________________ 
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§ 127/2019 

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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§ 128/2019   Dnr 2019-119 041-9 

Nämndplan 2020–2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnplan 2020–2021 korrigeras utefter dagens diskussioner. 
 
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2020–2021 antas i sin helhet. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för utökat uppdrag inom arbetsmarknad och integration. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för utökade kostnader utöver tilldelad ram för inköp och 
hantering av IT-lärverktyg. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för Strömskolan, Stom-
menskolan och Horredshallen.  
 
Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 
budgetramar, för år 2020.  
  
• Förskola 192,5 mnkr  
• Fritidshem 48,8 mnkr  
• Grund- och gymnasiesärskola 31,0 mnkr  
• Grundskola 360,5 mnkr  
• Gymnasieskola 149,5 mnkr  
• Vuxenutbildning 14,2 mnkr  
• Arbetsmarknadsfrågor 6,7 mnkr  
• Förvaltningsövergripande 79,3 mnkr  
• Reserv 4,4 mnkr 
 
Reservation 
Elise Benjaminsson (M) Anders Lindal (M), Per-Åke Älverbrandt (KD) Natalia E 
Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig till förmån av Elise Benja-
minsson (M) Anders Lindal (M) och Per-Åke Älverbrandts (KD) förslag. 
 

Ärendet 
kommun har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att 
för varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. Nämndplanen är en konkreti-
sering av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och anger nämndens mål, 
riktlinjer och uppdrag till förvaltningen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Nämndplan 2020–2021  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
november 2019, § 67, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2020–2021 antas i sin helhet. 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för utökat uppdrag inom arbetsmarknad och integration. 

Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från kommunstyrelsen för ut-
ökade kostnader utöver tilldelad ram för inköp och hantering av IT-lärverktyg. 

Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från kommunstyrelsen för till-
kommande lokalkostnader för Strömskolan, Stommenskolan och Horreds-hal-
len. 

Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 
budgetramar, för år 2020: 

• Förskola 193,9 mnkr 

• Fritidshem 48,8 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola 31,0 mnkr 

• Grundskola 360,5 mnkr 

• Gymnasieskola 149,5 mnkr 

• Vuxenutbildning 14,2 mnkr 

• Arbetsmarknadsfrågor 6,7 mnkr 

• Förvaltningsövergripande 77,9 mnkr 

• Reserv 4,4 mnkr 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med redaktionella 
ändringar.  

Ordförande föreslår att nämnplan 2020–2021 korrigeras utefter dagens dis-
kussioner. 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2020–2021 antas i sin helhet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för utökat uppdrag inom arbetsmarknad och integration. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för utökade kostnader utöver tilldelad ram för inköp och 
hantering av IT-lärverktyg. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, i februari, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för Strömskolan, Stom-
menskolan och Horredshallen.  

Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 
budgetramar, för år 2020:  

• Förskola 192,5 mnkr  

• Fritidshem 48,8 mnkr  

• Grund- och gymnasiesärskola 31,0 mnkr  

• Grundskola 360,5 mnkr  

• Gymnasieskola 149,5 mnkr  

• Vuxenutbildning 14,2 mnkr  
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• Arbetsmarknadsfrågor 6,7 mnkr  

• Förvaltningsövergripande 79,3 mnkr  

• Reserv 4,4 mnkr 

 

Elise Benjaminsson (M) Anders Lindal (M) och Per-Åke Älverbrandt (KD) yrkar 
tilläggsförslag enligt bilaga 1. 

Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) yrkar bifall till Elise Benja-
minsson (M) Anders Lindal (M) och Per-Åke Älverbrandts (KD) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår ordförandens förslag, och 
finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Elise Benjaminsson (M) An-
ders Lindahl (M) och Per-Åke Älverbrandts (KD) tilläggsförslag och finner att 
förslaget avslås. 

 

Reservation 

Elise Benjaminsson (M) Anders Lindahl (M), Per-Åke Älverbrandt (KD) Natalia 
E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig till förmån av Elise 
Benjaminsson (M) Anders Lindahl (M) och Per-Åke Älverbrandts (KD) förslag. 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 129/2019   Dnr 2019-174 600-3 

Prislista interkommunal och fristående förskola, grund-
skola och gymnasieskola 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2020 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 
 
Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2020 fastställs av 
barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4. 
 

Ärendet 
När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 
barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommu-
nen ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidrags-
beloppen ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever 
som är placerade i kommunen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 
2020 fastställs av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 

Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2020 fastställs av 
barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4. 

Förslaget antas. 
 

________________ 
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§ 130/2019   Dnr 2019-174 600-4 

Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och 
Kungsbacka 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för år 2020 
enligt följande: 
 
Förskola, barn 1-2 år       <15 tim/vecka 73 891 
Förskola, barn 1-2 år       >15 tim/vecka 184 727 
Förskola, barn 3-5 år       <15 tim/vecka 50 246 
Förskola, barn 3-5 år       >15 tim/vecka 125 615 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  <15 tim/vecka 65 429 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år   >15tim/vecka 163 571 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år   <15tim/vecka 44 491 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  >15 tim/vecka 111 229 
Förskoleklass    56 836 
Grundskola, åk 1-6   92 563 
Grundskola, åk 7-9   111 076 
Fritidshem    33 303 
Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  809 555 
Grundsärskola, nivå 2   619 828 
Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 
 

Ärendet 
Från och med 2012 antas en gemensam prislista för Marks kommun, Varbergs 
kommun och Kungsbacka kommun. Överenskommelsen antogs den 15 de-
cember 2011 av barn- och utbildningsnämnden, § 158. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 
ny prislista för år 2020 enligt följande: 

Förskola, barn 1-2 år       <15 tim/vecka 73 891 
Förskola, barn 1-2 år       >15 tim/vecka 184 727 
Förskola, barn 3-5 år       <15 tim/vecka 50 246 
Förskola, barn 3-5 år       >15 tim/vecka 125 615 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  <15 tim/vecka 65 429 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  >15 tim/vecka 163 571 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  <15 tim/vecka 44 491 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  >15 tim/vecka 111 229 
Förskoleklass    56 836 
Grundskola, åk 1-6   92 563 
Grundskola, åk 7-9   111 076 
Fritidshem    33 303 
Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  809 555 
Grundsärskola, nivå 2   619 828 
Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 
 

Förslaget antas. 

 
________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 131/2019   Dnr 2019-146 600-3 

Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Från och med 2020-01-01 finansieras alla ungdomsutvecklare, fyra tjänster, 
helt av barn- och utbildningsnämnden. 
 
En tjänst, motsvarande 100 %, avsätts till det kommunala aktivitetsuppdra-
get. 
 
Ungdomsutvecklarna kan fortsättningsvis vara en resurs till Styrgruppen för 
barn- och unga men uppdraget kommer att utformas utifrån barn- och utbild-
ningsförvaltningens behov. 
 

Ärendet 
Från och med höstterminens start 2017 har ungdomsutvecklarna tillhört barn- 
och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. Finansieringen 
av ungdomsutvecklarna är procentuellt fördelat mellan berörda nämnder. Dis-
kussioner har uppkommit rörande ungdomsutvecklarnas samfinansiering. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
november 2019, § 65, och lämnat följande förslag till beslut:  

Från och med 2020-01-01 finansieras alla ungdomsutvecklare, fyra tjänster, 
helt av barn- och utbildningsnämnden. 

En tjänst, motsvarande 100%, avsätts till det kommunala aktivitetsuppdra-
get. 

Ungdomsutvecklarna kan fortsättningsvis vara en resurs till Styrgruppen för 
barn- och unga men uppdraget kommer att utformas utifrån barn- och utbild-
ningsförvaltningens behov. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

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

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 132/2019  

Ekonomisk uppföljning 

Ärendet 
Förvaltningen har inget nytt att rapporterna om det ekonomiska läget utöver 
det som är rapporterat i oktoberrapporten. Enhetscheferna arbetar med ut-
maningar inför budget 2020. 

 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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§ 133/2019   Dnr 2019-162 611-4 

Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för att fullgöra 
skolplikten på annat sätt. 
 
Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt delegeras till verksamhetschef 
för aktuell skolform. 
 

Ärendet 
Idag saknas riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt, och riktlinjer 
ökar såväl förutsägbarheten för besluten som underlättar handläggningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 oktober 
2019, § 101, att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat 
sätt. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21 

Riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt2019-11-21 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
november, § 66, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för att fullgöra 
skolplikten på annat sätt. 

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt delegeras till verksamhetschef 
för aktuell skolform. 

 
Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

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

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 134/2019   Dnr 2016-199 290-29 

Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beställer från teknik- och servicenämnden en 
projektering av ny förskola för sex avdelningar på tomten Skene 3:16. 
  
Av projekteringen ska framgå beräknad tidpunkt för byggstart samt beräknad 
tidpunkt när verksamhetsstart kan ske. 
 
Av projekteringen ska framgå investeringskostnad för byggnad, anläggnings-
kostnader utomhus, fastighetsinventarier, nätverkskostnader och inventarier.  
 
Redovisningen ska även omfatta beräkning av hyreskostnad fördelad på kapi-
talkostnader, beräknade kostnader för underhåll på kort sikt (5 år) och lång 
sikt, energi och övriga driftskostnader. 
 
Projektering ska ske skyndsamt så genomförandet av projektet kan ske så 
fort som möjligt.  
 
Barn- och utbildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att de ökade 
lokalkostnader som investeringen medför finansieras genom överföring av 
medel från lokalkostnader under gemensamma poster till barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
För att klara behovet av förskoleplatser med hänsyn till beräknad befolknings-
tillväxt i Skene uppdrar nämnden åt förvaltningschefen att göra en förstudie 
för två tänkbara placeringar för ytterligare en förskola med 6–8 avdelningar.  
Förvaltningschefens uppdrag återrapporteras under första kvartalet 2020. 
 

Ärendet 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas. 
 
Förvaltningschef fick på barn- och utbildningsnämndens möte 2019-06-11, § 
57, i uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska ut-
formas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad be-
folkningstillväxt. 
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 utbild-
ningsnämnden beslutade, § 84, att återremitteras till arbetsutskottet för be-
redning. 
 
Nämnden beslutade 2019-10-17, § 104 att förvaltningschef fick i uppdrag att 
redovisa en enkel förstudie, utan fysiska undersökningar, för att ersätta Solgår-
dens förskola. Förstudien ska belysa konsekvenserna av en etablering på Lind-
ängstomten, tomten vid Ängskolan och ytterligare tomter som diskuterats. 
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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 2019-10-03, § 55 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104 
Utredning av placering av ny förskola i Skene 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
november, § 68, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beställer från teknik- och servicenämnden en 
projektering av ny förskola för sex avdelningar på tomten Skene 3:16. 

Av projekteringen ska framgå beräknad tidpunkt för byggstart samt beräknad 
tidpunkt när verksamhetsstart kan ske. 

Av projekteringen ska framgå investeringskostnad för byggnad, anläggnings-
kostnader utomhus, fastighetsinventarier, nätverkskostnader och inventarier.  

Redovisningen ska även omfatta beräkning av hyreskostnad fördelad på kapi-
talkostnader, beräknade kostnader för underhåll på kort sikt (5 år) och lång 
sikt, energi och övriga driftskostnader. 

Projektering ska ske skyndsamt så genomförandet av projektet kan ske så 
fort som möjligt.  

Barn- och utbildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att de ökade 
lokalkostnader som investeringen medför finansieras genom överföring av 
medel från lokalkostnader under gemensamma poster till barn- och utbild-
ningsnämnden. 

För att klara behovet av förskoleplatser med hänsyn till beräknad befolknings-
tillväxt i Skene uppdrar nämnden åt förvaltningschefen att göra en förstudie 
för två tänkbara placeringar för ytterligare en förskola med 6–8 avdelningar. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Yasin Abbes (S) förslår att förvaltningschefens uppdrag återrapporteras under 
första kvartalet 2020. 
 
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. 

 

_____________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Teknik- och servicenämnden 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 135/2019   Dnr 2019-58 042-23 

 

Återrapportering förvaltningschefens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden förklarar förvaltningschefens uppdrag fullgjort. 
 

Ärendet 
Förvaltningen fick i samband med oktoberrapporten i uppdrag att fortsätta ar-
betet med anpassningsplaner inom samtliga verksamhetsområden. Förvalt-
ningschef fick också i uppdrag att förbättra beräkningen av kostnaden för 
köpta platser på gymnasieskolor. Nämnden begärde en återrapportering av 
uppdragen till dagens sammanträde. 

 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande förslår att barn- och utbildningsnämnden förklarar förvaltnings-
chefens uppdrag fullgjort. 
 
Förslaget antas. 
 

_____________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 136/2019   Dnr 2018-317 001-14 

 

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet 

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.  
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om det pågående arbetet. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 

 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 137/2019   Dnr 2019-139 006-4 

Beslut om extra sammanträden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Nämnden sammanträder den 23 januari klockan 08.30. 
Arbetsutskottet sammanträder den 6 februari klockan 08.30. 
 
Tiden ändras på följande sammanträden: 
Arbetsutskottets sammanträde den 23 januari börjar klockan 13.00. 
Nämndens sammanträde den 6 februari börjar klockan 13.00. 
 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande: 

Nämnden sammanträder den 23 januari klockan 08.30. 

Arbetsutskottet sammanträder den 6 februari klockan 08.30. 

 

Tiden ändras på följande sammanträden: 

Arbetsutskottets sammanträde den 23 januari börjar klockan 13.00. 

Nämndens sammanträde den 6 februari börjar klockan 13.00. 

 

Förslaget antas. 
 

_____________ 

 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 138/2019    

Lokaler 
Arthur Thiry (V) tar upp ett extra ärende som rör lokaler vid dagens samman-
träde. Nämnden behöver exempelvis få en redovisning av lokalerna som hyrs 
av teknik- och serviceförvaltningen. Arthur Thiry (V) önskar också att lokaler 
blir en stående punkt på nämndens sammanträden framöver. 

 

Ärendet diskuteras.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

_____________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 139/2019       
 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 
Anders Lindal (M) informerade om att han besökt Ramdalens förskola.  

Per-Åke Älverbrandt (KD) informerade om att han besökt Örbyskolan och Ek-
gårdens förskola. 

Egon Svensson (L) informerade om att han besökt Habygårdens förskola. 

Leif Stenfeldt (C) informerade om att han besökt Ubbhultskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

  

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 140/2019    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-
ser:  

• Liten brand på Sjöbyskolan 

• Personalförändringar 

• Skolinspektionens kommande tillsyn och kvalitetsgranskning 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

Ordförande och vice ordförande avslutar sammanträdet med att tacka nämn-
den och all personal för det här året. 

 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25 (26) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 141/2019  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019-38 606-9 

Uppföljning av beslut 

2) Dnr 2019-83 606-7 

Beslut från Barn- och elevombudet 

3) Dnr 2019-172 611-1 

Beslut från Skolinspektionen 

4)  

§ 72 Beslut om extra arbetsutskott 

5) Dnr 2019-153 600-1 

Skolinspektionens informationsbrev till huvudman inför inspektion Marks 
kommun 

6) Dnr 2019-42 6101-4 

Expediering av beslut 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-12-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 142/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
1) Dnr 2019-134 00-2, -3 

 Avtal med Göteborgs Stad om placering i förskola 

2) Dnr 2019-14 605-11, -12, -13, -14 

Avtal med Borås Stad om placering i förskola 

3) Dnr 2019-16 605-3, -4 

Svar på begäran om komplettering 

4) Dnr 2019-138 606-3, -4 

Överklagan åtgärdsprogram 

5) Dnr 2019-163 605-1, -2 

Överenskommelse med Trelleborgs kommun om placering i förskola 

6) Dnr 2019-97 623-37, -39, -41 

Skolskjutsbeslut utifrån särskilda omständigheter 

7) Dnr 2019-18 046-11 

Beslut om utdelning av stipendier ur samfond 1 och 3 

8) Dnr 2019-38 606-8 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

9) Dnr 2019-147 605-1 

Överenskommelse med Linköpings kommun om skolgång 

10)  

Ersättning för Forum för barn och unga 

11) Dnr 2019-171 214-2 

Svar på samråd av detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl. 

12)  

Beslutsattest  

________________ 



 

Bilaga 1 
2019-12-12 

1 (3) 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2019-12-12 
Ärende: 6 
 
 
Nämndplan 2020-2021 

Det övergripande målet för skolan ska vara höga förväntningar kring resultatutveckling där alla elever 
får möjlighet till en kunskapsprogression. Skolan är en arbetsplats som ska präglas av en god 
arbetsmiljö för både barn som pedagoger. 

Rent generellt vill vi moderater och kristdemokrater göra insatser så tidigt som möjligt, i de lägre 
åldrarna innan problemen växer sig större. Vår övertygelse är att ju längre tiden går, desto mer 
riskerar eleverna att halka efter och att det då kan bli en mycket svår uppgift att komma igen. Därför 
vill vi t ex se insatser i form av lexis/läxläsning i anslutning till skoldagens slut för att skapa en rutin i 
lärandet och i så hög grad som möjligt undvika att elever halkar efter och faller mellan stolarna. 
Samtidigt måste fokus ligga på att lösa de mer kritiska övergångarna mellan åk 3-4 och åk 6-7 men 
framför allt på att upprätthålla de yngre barnens lust att lära.  

Bristande studiero, stök och otrygghet, drabbar alla och då kanske speciellt svaga elever och vissa 
pojkar. Situationen i skolan med ett på vissa håll hårt klimat, kan framkalla ångest med magont och 
huvudvärk, sömnproblem och irritation hos elever, och alltför många elever är idag hemmasittare. 
Detta är också en viktig arbetsmiljöfråga med betydelse för sjukfrånvaro och personalomsättning. Vi 
vill se ett starkt fokus på att implementera och breddinföra former för ökad studiero t ex mindre 
undervisningsgruppper vid behov, samt tillse att pedagoger och rektorer känner sig trygga i arbetet 
med att öka studieron i klassrummet. Därtill vill vi se ett utökat samarbete mellan hem och skola. 

Skolan är till för alla barn, och alla ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Det är viktigt att det finns 
resurser och goda arbetssätt för att även möta för de elever som har lätt för att lära.  

Vi vill att skolan, både i klassrummet och på rasterna, ska vara en fredad zon från mobiltelefoner. 
Alltfler forskare för fram konsekvenserna av en ökande skärmtid. Det gäller den psykiska ohälsan och 
stressrelaterade problem, mindre rörelse bland barn och unga och fysiska hälsoproblem såsom 
synproblem. Det är viktigt att beakta sambandet mellan rörelse/mående/lärande. Vi anser inte att 
skolan ska bidra till att öka barens skärmtid ytterligare om det inte finns särskilda skäl. Det ska 
emellertid självklart finnas teknisk utrustning i klassrummet för att ta del av t ex strömmat 
undervisningsmaterial etc. Inom detta område ser vi ett stort behov av kraftsamling för att nå 
likvärdighet. Dock är det viktigt att inse att IT och surfplattor inte är ett mål utan ett hjälpmedel, och 
varken kan eller ska ersätta andra vägar att lära och hämta information. 

Alla människor är olika, så också barn- och unga, varför vi vill uppmuntra till fler alternativ. Vi tror att 
en mångfald av utförare kan göra att varje barn hamnar i den kontext som just det barnet behöver. 
Vissa mår alldeles utmärkt i förskolan med den dynamik som finns där, andra mår bättre i mindre 
grupper, hos barndagvårdare, eller i kooperativa lösningar.  
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Entreprenörskap och företagande är avgörande för en framgångsrik kommun och det är viktigt att 
skolan strukturerat arbetar med entreprenörskap i många ämnen t ex genom prao, kommunens 
historia av småföretagare och företagsbesök. 

Vi konstaterar att den av Kommunfullmäktige antagna budgeten inte ger någon klart definierad 
färdriktning för Barn- och utbildningsnämndens arbete, och vi önskar därför en tydligare politisk 
prioritering i nämndplanen. Utöver vad som anförts ovan föreslår därför moderaterna och 
kristdemokraterna att nedanstående punkter tas i beaktande och arbetas in i nämndplanen för Barn- 
och utbildningsnämnden: 

 

Att  sommarlovskolan begränsas till att omfatta dem som enligt lag ska omfattas, och att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda och inrätta en modell med 
”Lexis”/läxhjälp i anslutning till skola/fritids i grundskolan. Om möjligt, involvera 
ideella krafter och civilsamhället i detta arbete.  

Att  nämndens kostnader per huvudverksamhet och per barn/elev, ska harmonisera bättre 
med rikssnittet avseende kostnader. Häri ligger en effektivisering av 
vuxenutbildningen och av SFI Edär kostnaderna ska täckas av statsbidragen. 

Att  arbeta fram gemensamma stödjande ordningsregler för grundskolorna i Marks 
kommun, där lokala avsteg kan göras utifrån varje skolas behov. Detta är en del i att 
öka likvärdigheten i skolorna samt stötta och avlasta rektor arbetsuppgifter.  

Att  uttala att grundskolan ska vara mobilfri, om inte annat beslutas lokalt. Det handlar 
såväl om att främja ökad rörelse och social interaktion men också om att minska risken 
för mobbning och psykisk ohälsa.  

Att  erbjuda alla elever i åk 2 eller åk 3 möjlighet att göra en ”Kommunen-/Sjuhäradrunt”-
resa med fokus på kulturhistoriska platser, miljöer och händelser. För att öka 
likvärdigheten i grundskolorna och ge eleverna en ökad kunskap om närområdet kan 
detta förslagsvis göras till en del av Kulturpasset.  

Att  genomföra en medarbetarenkät kring den upplevda psykosociala arbetsmiljön bland 
medarbetarna samt genomföra en avgångsenkät när medarbetare slutar 

Att  i enlighet med en motion från moderaterna, erbjuda en förskoleenhet och en 
skolenhet att övergå till att drivas som Intraprenad samt vara öppen för och 
uppmuntra fler alternativa utförare såsom dagbarnvårdare 

Att  utreda behovet av en resursskola för de elever som under en tid, har behov av extra 
stöd i en ny miljö  

Att  för att öka likvärdigheten och möjligheterna för alla elever att välja skola, utreda 
kostnaden för, och därefter införa fria skolresor för alla elever som väljer en annan 
skola än den anvisade  



 

Bilaga 1 
2019-12-12 

3 (3) 
 
Att  genomföra ett utvecklingsarbete för ökad likvärdighet genom en gemensam 

plattform/kunskapsbank för utbyte av undervisningsmaterial för att underlätta 
planering av undervisningen  

Att  arbeta fram tydliga strukturer för karriär-, utvecklings- och fortbildningsmöjligheter för 
samtliga professioner.   

Att arbeta fram en handlingsplan för att avlasta pedagogerna arbetsuppgifter bl a genom 
”uppgiftsväxling” och öppna upp för nya yrkesgrupper såsom lärarassistenter 

Att utreda om och hur vikariehanteringen kan effektiviseras och förenklas ur ett lokalt 
perspektiv  

 

 

Elise Benjaminsson (M)   Per-Åke Älverbrandt (KD) 

 
 
Anders Lindal (M) 
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	Grundsärskola, nivå 2   619 828
	Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna
	Förslaget antas.

	Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Från och med 2020-01-01 finansieras alla ungdomsutvecklare, fyra tjänster, helt av barn- och utbildningsnämnden.
	En tjänst, motsvarande 100 %, avsätts till det kommunala aktivitetsuppdraget.
	Ungdomsutvecklarna kan fortsättningsvis vara en resurs till Styrgruppen för barn- och unga men uppdraget kommer att utformas utifrån barn- och utbildningsförvaltningens behov.
	Ärendet
	Från och med höstterminens start 2017 har ungdomsutvecklarna tillhört barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. Finansieringen av ungdomsutvecklarna är procentuellt fördelat mellan berörda nämnder. Diskussioner har uppkommit rö...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Ekonomisk uppföljning
	Ärendet
	Dagens sammanträde

	Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt.
	Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt delegeras till verksamhetschef för aktuell skolform.
	Ärendet
	Idag saknas riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt, och riktlinjer ökar såväl förutsägbarheten för besluten som underlättar handläggningen.
	Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 oktober 2019, § 101, att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt.
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	______________

	Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden beställer från teknik- och servicenämnden en projektering av ny förskola för sex avdelningar på tomten Skene 3:16.
	Av projekteringen ska framgå beräknad tidpunkt för byggstart samt beräknad tidpunkt när verksamhetsstart kan ske.
	Av projekteringen ska framgå investeringskostnad för byggnad, anläggnings-kostnader utomhus, fastighetsinventarier, nätverkskostnader och inventarier.
	Redovisningen ska även omfatta beräkning av hyreskostnad fördelad på kapi-talkostnader, beräknade kostnader för underhåll på kort sikt (5 år) och lång sikt, energi och övriga driftskostnader.
	Projektering ska ske skyndsamt så genomförandet av projektet kan ske så fort som möjligt.
	Barn- och utbildningsnämnden framställer till kommunstyrelsen att de ökade lokalkostnader som investeringen medför finansieras genom överföring av medel från lokalkostnader under gemensamma poster till barn- och utbildningsnämnden.
	För att klara behovet av förskoleplatser med hänsyn till beräknad befolkningstillväxt i Skene uppdrar nämnden åt förvaltningschefen att göra en förstudie för två tänkbara placeringar för ytterligare en förskola med 6–8 avdelningar.
	Förvaltningschefens uppdrag återrapporteras under första kvartalet 2020.
	Ärendet
	Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas.
	Förvaltningschef fick på barn- och utbildningsnämndens möte 2019-06-11, § 57, i uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstillväxt.
	Förvaltningschef fick dessutom i uppdrag att skyndsamt beställa en projektering av teknik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 barn.
	Uppdragen redovisades på nämndens möte 2019-09-13. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 84, att återremitteras till arbetsutskottet för beredning.
	Nämnden beslutade 2019-10-17, § 104 att förvaltningschef fick 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 ...
	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 2019-10-03, § 55
	Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104
	Utredning av placering av ny förskola i Skene
	Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
	Yasin Abbes (S) förslår att förvaltningschefens uppdrag återrapporteras under första kvartalet 2020.
	Beslutsgång
	Beslutsgång 1
	Beslutsgång 2

	Återrapportering förvaltningschefens uppdrag
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden förklarar förvaltningschefens uppdrag fullgjort.
	Ärendet
	Förvaltningen fick i samband med oktoberrapporten i uppdrag att fortsätta arbetet med anpassningsplaner inom samtliga verksamhetsområden. Förvaltningschef fick också i uppdrag att förbättra beräkningen av kostnaden för köpta platser på gymnasieskolor....
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Ordförande förslår att barn- och utbildningsnämnden förklarar förvaltningschefens uppdrag fullgjort.
	Förslaget antas.

	Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet
	Ärendet
	Kommunfullmäktige beslutade den 2019-06-19, § 102, att en samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagande, svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledn...
	Nämnden får vid dagens sammanträde information om det pågående arbetet.
	Dagens sammanträde

	Beslut om extra sammanträden
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Nämnden sammanträder den 23 januari klockan 08.30.
	Arbetsutskottet sammanträder den 6 februari klockan 08.30.
	Tiden ändras på följande sammanträden:
	Arbetsutskottets sammanträde den 23 januari börjar klockan 13.00.
	Nämndens sammanträde den 6 februari börjar klockan 13.00.
	Beslutsgång
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