
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Öresten 6 februari kl. 13.00 – 17.00 
Paus 14.50 – 15.15 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Bodil Wennerström   
 S Yasin Abbes   
 S Daniel Fleck tjänstgör för Petra Vogel (S)  
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd   
 M Elise Benjaminsson   
 M Anders Lindal   
 M Håkan Mauritzon tjänstgör för Rune Imberg (KD)  
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger  § 11 - 19 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter tjänstgör för Jarl 

Krüger (SD) 
§ 20 - 27 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V)  
    
   
Övriga närvarande    
ersättare S Niklas Emnér  
 S Helena Johansson  
 C David Olsson 
 C Hans-Olof Andersson  
 L Egon Svensson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 SD Lars Bertil Rystrand   § 11 - 19 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter § 11 - 19 
    
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Johan Höglund, ekonom § 11 - 14 
  Marie Wank, ekonom § 11 - 14 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 11 - 14 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 14 - 16  
  Sara Dahlin, verksamhetschef § 11 - 27 
  Christina Engström, verksamhetsutvecklare § 15 - 27 
  Caroline Billing, verksamhetschef § 11 - 16 
    
    
    
    
   
Utses att justera Elise Benjaminsson 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-02-06 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 Elise Benjaminsson  
 
 
 
 
 
 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och Utbildningsnämnden § 13, § 19 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
 
Anslaget är publicerat 2020-02-06– 2020-02-28 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
 
  

http://www.mark.se/


 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Öresten 6 februari kl. 13.00 – 17.00 
Paus 14.50 – 15.15 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Bodil Wennerström   
 S Yasin Abbes   
 S Daniel Fleck tjänstgör för Petra Vogel (S)  
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd   
 M Elise Benjaminsson   
 M Anders Lindal   
 M Håkan Mauritzon tjänstgör för Rune Imberg (KD)  
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger  § 11 - 19 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter tjänstgör för Jarl 

Krüger (SD) 
§ 20 - 27 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V)  
    
Övriga närvarande   
ersättare S Niklas Emnér  
 S Helena Johansson  
 C David Olsson  
 C Hans-Olof Andersson  
 L Egon Svensson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 SD Lars Bertil Rystrand   § 11 - 19 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter § 11 - 19 
    
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Johan Höglund, ekonom § 11 - 14 
  Marie Wank, ekonom § 11 - 14 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 11 - 14 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 14 - 16  
  Sara Dahlin, verksamhetschef § 11 - 27 
  Christina Engström, verksamhetsutvecklare § 15 - 27 
  Caroline Billing, verksamhetschef § 11 - 16 
    
    
   
Utses att justera Elise Benjaminsson 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-02-19 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 
 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och Utbildningsnämnden § 11 - 12, 14 -18, 20 -28 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
 
Anslaget är publicerat 2020-02-19– 2020-03-12 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  

 
  

http://www.mark.se/


 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

   

Anmälan och prövning av jäv § 11  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 12  

Årsrapport 2019 § 13  

Revidering av prioritetsordning lokalinvesteringar § 14  

Riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola § 15  

Svar på medborgarförslag gällande förskola i Habyskolans lokaler § 16   

Utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten § 17  

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa på sko-
lorna som ligger i de mindre orterna 

§ 18  

Svar på motion om intraprenad inom förskola, skola, äldreboende 
och LSS § 19  

Information om organisationsförändringar § 20  

Information om Skolinspektionens granskning § 21  

Byte av sammanträdesdag 28/5 § 22  

Val av kontaktpolitiker § 23  

Rapport från kontaktpolitiker § 24  

Aktuella händelser § 25  

Meddelanden § 26  

Delegationsbeslut § 27  
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 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 11/2020 

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

 

________________ 
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 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 12/2020     

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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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/2020   Dnr 2020-2 042-6 

Årsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Årsrapporten för 2019 godkänns och resultatet fastställs till -6,4 miljoner kro-
nor. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 
Ordförande    Justerande 
 

Ärendet 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rappor-
ten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12 

Årsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 
januari 2020, § 9, och lämnat följande förslag till beslut:  

Årsrapporten för 2019 godkänns efter redaktionella ändringar och resultatet 
fastställs till -6,4 miljoner kronor. 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Cecilia Ragnarsson, 
ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för olika delar i ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande förslår att årsrapporten för 2019 godkänns och resultatet fast-
ställs till -6,4 miljoner kronor. 

 

Förslaget antas. 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/2020   Dnr 2019-82 041-7 

Revidering av prioritetsordning lokalinvesteringar 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-11, § 55, om en priorite-
ringsordning för lokalinvesteringar perioden 2019–2028. Det beslutades också 
att prioriteringsordningen årligen ska uppdateras på nämndens sammanträde 
i februari. 
 
På dagens sammanträde diskuteras prioriteringsordningen och ärendet åter-
kommer för beslut till nämnden i april.  
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-10, § 45 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, 55 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander och Administrativ chef Lena Ilhage re-
dogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 15/2020   Dnr 2020-5 61-3 

Riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Marks kommun strävar efter att barnen ska beredas plats på den skola vård-
nadshavare önskar. I de fall detta inte är möjligt används följande urvalsmo-
dell: 
1. Syskonförtur när barnet har syskon i årskurs F-5 på den sökta skolan vid 
tiden för ansökan. Detta gäller enbart val till förskoleklass. 
 
2. Det är den relativa närheten som avgör elevens skolplacering. 
 
Gäller vid placering i förskoleklass och grundskola utifrån båda styckena i 9 
kap. 15 § och 10 kap. 30 § i skollagen. 
 
Elever boende i en annan kommun behandlas såsom barn folkbokförda i Mark 
enligt punkt 1 ovan när det är dags att söka förskoleklass. När det blir aktuellt 
att söka till årskurs 7 får elev som gått årskurs 6 i en av Marks kommunala 
skolor söka på samma sätt som folkbokförda elever. Vid skolplaceringar vid 
andra tidpunkter kommer barn från andra kommuner att tas emot om det 
finns plats. 
 

Ärendet 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolen-heter där 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade place-
ringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en 
annan skolenhet. För att säkerställa att alla elever behandlas likvärdigt behö-
ver riktlinjer beslutas. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-23, § 11 
 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöters förslag till beslut 
Jessica Rodén (S) föreslår följande: 

Marks kommun strävar efter att barnen ska beredas plats på den skola vård-
nadshavare önskar. I de fall detta inte är möjligt används följande urvalsmo-
dell: 

1. Syskonförtur när barnet har syskon i årskurs F-5 på den sökta skolan vid 
tiden för ansökan. Detta gäller enbart val till förskoleklass. 

2. Det är den relativa närheten som avgör elevens skolplacering. 

Gäller vid placering i förskoleklass och grundskola utifrån båda styckena i 9 
kap. 15 § och 10 kap. 30 § i skollagen. 

Elever boende i en annan kommun behandlas såsom barn folkbokförda i Mark 
enligt punkt 1 ovan när det är dags att söka förskoleklass. När det blir aktuellt 
att söka till årskurs 7 får elev som gått årskurs 6 i en av Marks kommunala 
skolor söka på samma sätt som folkbokförda elever. Vid skolplaceringar vid 
andra tidpunkter kommer barn från andra kommuner att tas emot om det 
finns plats. 

Ann-Christine Andreasson (C), Natalia E Henriksson (SD) och Niklas Herneryd 
(L) yrkar bifall till Rodéns förslag till beslut. 

Elise Benjaminsson (M) föreslår följande tilläggsyrkande: 

Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheten och utreda konsekven-
serna av att erbjuda elever som väljer annan skola än den närmaste skolbus-
skort. 

Beslutsgång  
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Rodéns förslag kan antas och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Benjaminssons tilläggsyr-
kande och finner att nämnden avslår yrkandet. 
 

 

________________ 
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§ 16/2020   Dnr 2019-112 600-4 

Svar på medborgarförslag gällande förskola i Habyskolans 
lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört flera lokalutredningar samt be-
slut om renovering och nybyggnation. Årligen görs revidering av tidigare be-
slutade prioriteringar vad gäller lokaler. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 
En medborgare föreslår att kommunen ska starta en förskola i Habyskolans 
lokaler för att minska köerna till förskolan. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-
23, § 10, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört flera lokalutredningar samt be-
slut om renovering och nybyggnation. Årligen görs revidering av tidigare be-
slutade prioriteringar vad gäller lokaler. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

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

________________ 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
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§ 17/2020   Dnr 2020-3 600-4 

Utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef ges i uppdrag till nämndens sammanträde den 19 mars att 
redovisa utformning och lokalbehov för verksamheten inom arbetsmarknad 
och integration. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-09, § 2, att 
förvaltningschef får i uppdrag att redovisa prioriterade utredningsuppdrag för 
arbetsmarknadsenheten på nämndens sammanträde den 23 januari. Förslaget 
utgör underlag så att nämnden kan besluta om utredningsuppdrag för arbets-
marknadsenhetens verksamhet. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Sara Dahlin och 
verksamhetsutvecklare Christina Engström redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Förvaltningschef ges i uppdrag till nämndens sammanträde den 19 mars att 
redovisa utformning och lokalbehov för verksamheten inom arbetsmarknad 
och integration.  

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 18/2020   Dnr 2018-389 600-4 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa 
på skolorna som ligger i de mindre orterna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Framtida politiska prioriteringar avgör om det kommer ske extra satsningar 
på skolorna som ligger i de mindre orterna och även besluta om enheternas 
framtid. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 
I ett inkommet medborgarförslag förslås att kommunen ska satsa på skolorna 
som ligger i de mindre orterna, samt besluta att skolorna ska finnas kvar. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-
23, § 12, och lämnat följande förslag till beslut: 

Framtida politiska prioriteringar avgör om det kommer ske extra satsningar 
på skolorna som ligger i de mindre orterna och även besluta om enheternas 
framtid. 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
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: 
Förslagsställaren 
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§ 19/2020   Dnr 2019-127 600-8 

Svar på motion om intraprenad inom förskola, skola, äldre-
boende och LSS 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa 
möjligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda 
till ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det 
ställer nya krav på ledning och styrning från förvaltningen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 
Ordförande    Justerande 
 
 
Reservation 
Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Håkan Mauritzson (M) reserve-
rar sig mot beslutet. 
 

Ärendet 
Tomas Johansson (M), Elise Benjaminsson (M) och Ann Iberius-Orrvik (M) har 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Marks kommun ska 
öppna upp för större inflytande för medarbetarna genom att införa möjlig-
heten att driva förskola, skola, äldreboende och LSS på intraprenad.   
Motionsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
Marks kommun testar att införa intraprenad som möjlig driftsform och öppnar 
upp för enheter inom vård, skola och omsorg att anmäla sitt intresse för att 
genomföra piloter. 
 
Minst en enhet inom respektive vård, skola och omsorg erbjuds en intrapre-
nadlösning. 
 
Marks kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i hur man be-
driver intraprenad. 
 
Marks kommun underlättar och aktivt hjälper de medarbetare inom de kom-
munala verksamheter som vill starta upp intraprenad. 
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Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-
23, § 13, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa 
möjligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda 
till ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det 
ställer nya krav på ledning och styrning från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Leif Sternfeldt redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Håkan Mauritzson (M) yrkar 
bifall till motionen. 

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Håkan Mauritzson (M) reserve-
rar sig mot beslutet. 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 20/2020    

Information om organisationsförändringar 

Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om pågående organisat-
ionsförändringar. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 21/2020    
    

Information om Skolinspektionens granskning 

Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om Skolinspektionens 
kommande tillsyn och kvalitetsgranskning som kommer att ske under våren. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/2020   Dnr 2019-139 006-6  

Byte av sammanträdesdag 28/5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj flyttas till den 1 juni 
med start 08.30. 
 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 28 
maj flyttas till den 1 juni med start 08.30. 

Förslaget antas. 
 

_____________ 
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§ 23/2020   Dnr 2019-11 600-9 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Niklas Emnér utses till kontaktpolitiker för Mariebergs förskola, Stommensko-
lan och Estetiska programmet. 
 
Lars Bertil Rystrand utses till kontaktpolitiker för Lyckegårdens förskola, Lyck-
eskolan och Vård- och omsorgsprogrammet. 
 

Ärendet 
Val av nya kontaktpolitiker för några enheter beroende på att två ledamöter i 
nämnden entledigats och nya valts in. 
 
I början av varje mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontakt-
politiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kon-
taktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. 
 
Det innebär att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kom-
munens förskolor, grundskolor samt ett gymnasieprogram alternativt verk-
samhetsområde såsom vuxenutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar 
per ställe och år. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Dagens sammanträde 
Ordförande Leif Stenfeldt redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att Niklas Emnér utses till kontaktpolitiker för Mariebergs 
förskola, Stommenskolan och Estetiska programmet. 

Lars Bertil Rystrand utses till kontaktpolitiker för Lyckegårdens förskola, Lyck-
eskolan och Vård- och omsorgsprogrammet. 

 

Förslaget antas. 

________________ 

 
 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 24/2020    

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 
Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 

 
 

 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 25/2020    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 26/2020 

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019-168 612-5 

Beslut från Skolinspektionen efter riktad tillsyn av Marks Gymnasieskola 

2) Dnr 2020-6 612-1, -2 

Beslut från Skolinspektionen  

 

________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24 (24) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-02-06 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 27/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 
1) Dnr 2019-145 623-2 

 Arbetsutskottets beslut § 7/2020 Upphandling skolskjuts 

2) Dnr 2019-137 005-2 

Arbetsutskottets beslut § 8/2020 Upphandling skolplattform 

3) Dnr 2019-120 600-5 

Arbetsutskottets beslut § 14/2020 Arbetsmarknads- och näringslivsdagar 

4) Dnr 2020-15 055-1 

Avtal mellan Rektorsbemanning i Sverige AB och Marks kommun 

5)  

Beslut om mottagande i grundsärskolan 

6) Dnr 2019-97 623-50 

Beslut om skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

7) Dnr 2020-7 605-1, -2 

Beslut om till Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 

8)  

Anställningsavtal 191101–200131 

9)  

Beslut om tjänsteledigheter 191101–200131 

 

________________ 
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