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§ 28/2020 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan och behandlas efter ärende 13: 
 
- Information om smittspridningen av Coronaviruset, Covid-19 
- Ordförandebeslut om distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning 
- Ordförandebeslut att uppmana föräldrar att hålla sina barn hemma 
 

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan och behandlas 

efter ärende 13: 

• Information om smittspridningen av Coronaviruset, Covid-19 

• Ordförandebeslut om distansundervisning för gymnasie- och vuxenut-

bildning 

• Ordförandebeslut att uppmana föräldrar att hålla sina barn hemma 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 

så sker. 

________________ 
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§ 29/2020 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 30/2020 

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.  

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7 (22) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-03-19 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 31/2020   Dnr 2020-66 287-1 

Information kring Ubbhult 

Ärendet 

Teknik- och serviceförvaltningen genomförde år 2018 en förstudie för Ubb-

hults förskola och skola. På dagens sammanträde får nämnden information 

om hur framtida förskola och skola i Ubbhult skulle kunna se ut. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin och enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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§ 32/2020   Dnr 2020-67 287-1    

Förstudie Kunskapens Hus 

Ärendet 

Teknik- och serviceförvaltningen genomförde år 2018 en förstudie för inre 

ombyggnation av Kunskapens Hus. På dagens sammanträde får nämnden in-

formation om möjligheten att i utrymmen som ej används idag kunna till-

skapa kontorsarbetsplatser. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin och enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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§ 33/2020   Dnr 2020-64 042-1 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Ärendet 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter februari månads 

slut. I redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt perso-

nalkostnader. 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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§ 34/2020   Dnr 2019-12 612-5 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Nedanstående förändringar av tidigare preliminära utbud och platser föreslås 

inför läsåret 2020/2021: 

 

- Bygg- och anläggningsprogrammet skolförlagd ökas från 16 till 18 platser. 

 

- El- och energiprogrammet skolförlagd ökas från 24 till 28 platser. 

 

- Samhällsprogrammet minskas från 60 till 30 platser. 

 

- Bygg- och anläggningsprogrammet lärlingsutbildningar minskas från 15 till 6 

platser. 

 

- Barn- och fritidsprogrammet lärling ökas från 5 till 10 platser. 

 

- Hantverk frisör minskas från 4 till 3 platser. 

 

- El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet hanterar lär-

lingar inom ramen för den skolförlagda utbildningen under år 1. Elever kan 

sedan konverteras till lärlingar från och med år 2. 

 

- Inom ramen för Individuella programmet öppnas sökbara platser så kallat 

Programinriktat val, med två platser på Vård- och omsorgsprogrammet och 

två platser på Industritekniska programmet. 

 

- Rektor för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, efter avstämning med 

verksamhetschef, göra mindre justeringar i antalet platser. I syfte att ge så 

många elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola under antagnings-

omgången 2020/2021. 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 12 mars 2019, § 23 beslut om 

preliminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2020/21. 

Förändringar i utbud och av platsantal kan ske hos antagningsenheten i slutet 

av mars inför omvalsperioden under april - maj. Efter omvalet finns även en 

sista möjlighet, i mitten av juni, för justeringar av antal platser innan slutgiltig 

antagning görs. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09 
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Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att nedanstående förändringar av tidigare preliminära ut-

bud och platser föreslås inför läsåret 2020/2021 

• Bygg- och anläggningsprogrammet skolförlagd ökas från 16 till 18 

platser. 

• El- och energiprogrammet skolförlagd ökas från 24 till 28 platser. 

• Samhällsprogrammet minskas från 60 till 30 platser. 

• Bygg- och anläggningsprogrammet lärlingsutbildningar minskas från 

15 till 6 platser. 

• Barn- och fritidsprogrammet lärling ökas från 5 till 10 platser. 

• Hantverk frisör minskas från 4 till 3 platser. 

• El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet hanterar 

lärlingar inom ramen för den skolförlagda utbildningen under år 1. Ele-

ver kan sedan konverteras till lärlingar från och med år 2. 

• Inom ramen för Individuella programmet öppnas sökbara platser så 

kallat Programinriktat val, med två platser på Vård- och omsorgspro-

grammet och två platser på Industritekniska programmet. 

• Rektor för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, efter avstämning 

med verksamhetschef, göra mindre justeringar i antalet platser. I syfte 

att ge så många elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola un-

der antagningsomgången 2020/2021. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 35/2020   Dnr 2020-18 612-2 

Preliminärt utbud av program och inriktningar vid Marks 

Gymnasieskola läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid 

Marks Gymnasieskola under läsåret 2021/22 om 308 platser på de nationella 

programmen som skolförlagd utbildning och 41 platser som lärlingsutbild-

ningar. Samt 8 IMV platser. 

 

Ärendet 

Inför antagningen till gymnasiet 2021 ska det preliminära utbudet av program 

och utbildningsplatser fastställas. Syftet med att fastställa ett preliminärt ut-

bud redan året före är att skapa förutsättningar för planering och marknads-

föring. Utifrån hur eleverna väljer justeras sedan utbudet i mars 2021 inför 

omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i juni för att justera i orga-

nisationen innan slutgiltig antagning görs. Datumen för justering fastställs av 

antagningsenheten i januari 2021. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt 

utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola under läsåret 2021/22 om 308 

platser på de nationella programmen som skolförlagd utbildning och 41 plat-

ser som lärlingsutbildningar. Samt 8 IMV platser. 

 

Förslaget antas.  

 

________________ 
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§ 36/2020   Dnr 2020-3 600-6 

Utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att söka, finna och föreslå 

lämpliga lokaler inom eller utom kommunens egna fastigheter utifrån sam-

manställda lokalbehov för verksamheten Arbetsmarknad och Integration.  

 

Återrapportering bör ske av teknik- och serviceförvaltingen till barn- och ut-

bildningsnämnden senast på nämndens sammanträde 2020-06-11. En rimlig 

målbild ska vara samlokalisering senast under hösten 2020. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden gav den 2020-02-06, § 17, förvaltningschef i 

uppdrag att till nämndens sammanträde den 19 mars redovisa utformning och 

lokalbehov för verksamheten inom arbetsmarknad och integration. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att 

söka, finna och föreslå lämpliga lokaler inom eller utom kommunens egna fas-

tigheter utifrån sammanställda lokalbehov för verksamheten Arbetsmarknad 

och Integration.  

Återrapportering bör ske av teknik- och serviceförvaltingen till barn- och ut-

bildningsnämnden senast på nämndens sammanträde 2020-06-11. En rimlig 

målbild ska vara samlokalisering senast under hösten 2020. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 

Skickas till: 

Teknik- och serviceförvaltningen  
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§ 37/2020   Dnr 2020-26 619-2 

Val av livsmedel i måltider vid förskolor och skolor i Marks 

kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 

Ärendet 

Måltidsorganisationen ska utifrån skollagens intentioner tillaga och servera 

näringsriktig skolmat. Med detta menas att beräkningar av näring ska baseras 

på de nordiska näringsrekommendationerna.  

Utifrån en översyn av kostverksamhetens leverans till barn- och utbildnings-

förvaltningens verksamheter som påbörjats, finns det anledning att omvär-

dera ett tidigare fattat beslut angående bredbart smör som idag påverkar 

sammansättningen av övriga livsmedel utifrån nordiska näringsrekommendat-

ioner och samtidigt påverkar priset för förskolors och skolors måltider. 

Av de nordiska näringsrekommendationerna framgår bland annat också att 

halten mättat fett bör begränsas till max 10 procent av energin i dagens mål-

tider. Att enbart servera margarin istället för både margarin och bredbart 

smör främjar denna rekommendation. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Dagens sammanträde 

Ordförande redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 

Förslaget antas. 

________________ 
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§ 38/2020   Dnr 2020-63 60-3 

Information om smittspridningen av Coronaviruset,  

Covid-19 

Ärendet 

Nämnden får vid dagens sammanträde information om läget vad gäller Coro-

naviruset. 

Ordförande poängterar att nämnden följer Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer och att det är viktigt att följa informationen kontinuerligt. 

Verksamhetschef Caroline Billing och rektor Markus Ring redogör för läget på 

gymnasiet. 

Verksamhetschef Caroline Ekberg redogjorde för hur rektorer för förskolor och 

grundskolor har planerat och diskuterat hur man kan hantera eventuell stäng-

ning av verksamheten. Samtidigt som verksamheter för barn vars föräldrar 

arbetar i samhällsviktiga funktioner upprätthålls. 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för hur en nämnd kan genomföra 

digitala möten, samt förutsättningar i lagstiftningen att genomföra nämnds-

möten på distans. 

 

Om fler än hälften av ledamöterna är frånvarande kan ärendet bordläggas till 

kommande sammanträde. Ärenden som ej kan vänta till dess, får beslutas av 

ordförande (eller av annan som nämnden utsett), om det framgår av delegat-

ionsordningen. Ordföranden har möjlighet att fatta beslut i brådskande ären-

den (6 kap. 39 § KL). Gäller även sådana ärenden som nämnden annars inte 

får delegera enligt 6 kap. 38 § KL.  

Skulle såväl ordföranden som vice ordföranden vara frånvarande, tjänstgör 

den till åldern äldste ledamoten som ordförande, fram tills nämnden utser en 

tillfällig ordförande. Kan inte ordföranden eller vice ordföranden fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot som ersät-

tare.  

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verk-

samhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig. När förhållandena tillåter det, går uppgifterna tillbaka till nämn-

derna efter beslut av Krisledningsnämnden.  

 

Dagens sammanträde 

Situationen vad gäller Coronaviruset diskuterades. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

________________ 
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§ 39/2020   Dnr 2020-63 60-4 

    

Ordförandebeslut om distansundervisning för gymnasie- 

och vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Verksamhetschef medges rätt att för enskilda elever besluta om undantag 

från distansundervisning. 

 

Ärendet 

Nämnden får information om ett ordförandebeslut som togs 2020-03-17 som 

innebär att samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan och vuxenut-

bildningen Marks kommun undervisas från 20-03-18 till 20-04-17 genom di-

stansundervisning. Beslutet omprövas och förlängs eventuellt på barn- och 

utbildningsnämndens möte 20-04-16.Gymnasiesärskolan fortsätter att bed-

riva undervisning i skolans lokaler fram till annat beslut fattas. 

 

Beslutsgång 

Leif Sternfeldt föreslår att verksamhetschef medges rätt att för enskilda ele-

ver besluta om undantag från distansundervisning. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing, rektor Markus Ring och ordförande redogör 

för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Förslaget antas.  

 

________________ 
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§ 40/2020   Dnr 2020-63 60-5  

Ordförandebeslut att uppmana föräldrar att hålla sina barn 

hemma 

Ärendet 

Nämnden får information om ett ordförandebeslut som togs 2020-03-17 som 

innebär att föräldrar med barn placerade utifrån allmän förskola, föräldrale-

dighet eller för att föräldrarna är arbetssökande uppmanas att hålla sina barn 

hemma. Föräldrar som berörs kommer inte att behöva betala för den aktuella 

perioden. Beslutet gäller till och med 20-04-17 och omprövas och förlängs 

eventuellt på barn- och utbildningsnämndens möte 20-04-16. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Ekberg och ordförande redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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§ 41/2020   Dnr 2020-58 606-2 

Omplacering av elev 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

………………………………………………, omplaceras permanent från 

………………………………………. Ny placering gäller från …………….. 

 

Ärendet 

……………………………………………. går i årskurs …………………... Rektor har beslutat 

om tillfällig omplacering till ……………………………... Rektorsbeslut om omplace-

ring kan inte gälla för en längre tid än fyra veckor. I det aktuella fallet bedö-

mer skolan att permanent omplacering är nödvändig med hänsyn till övriga 

elevers trygghet och studiero.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Ekberg redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att ……………………………………, omplaceras permanent från 

………………………………………. Ny placering gäller från …………….. 

 

Förslaget antas. 

 

 

Protokollsanteckning av Jessica Rodén (S) 

Önskar att det framgår av ärendets beredning att man tagit hänsyn till bar-

nets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen).  

 

 

________________ 

Skickas till: 

Vårdnadshavare 

Rektor 
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§ 42/2020    

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 

Ingen hade något att rapportera. 

 

Björketorp, Ängskolan, Tingvalla Hyssna förskola och skola, Stommenskolan 

Sätila förskola, Ubbhult har besökts av arbetsutskottet. 

 

________________ 
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§ 43/2020    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

 

Corona vilket redovisats om på andra ärenden. 

 

________________ 
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§ 44/2020 

Redovisning av meddelanden 

 

1) Dnr 2020-9 612-4 

Uppföljning av beslut 

2)  

KF § 25 2020 Bestämmelserna antas 

3)  

KF § 26 2020 Policyn antas styrdokument upphävs 

4)  

Beslut Montessoriskolan Pärlan 

5) Dnr 2019-84 606-8 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2020-27 606-1 

Beslut från Skolinspektionen  

7) Dnr 2020-28 606-1 

Beslut från Skolinspektionen 

8) Dnr 2020-49 606-1 

Beslut från Skolinspektionen 

9) Dnr 2020-52 606-1 

Anmälan till barn- och elevombudet 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 45/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 

1) Dnr 2019-183 6101-19,-20, -22, -24, -28, -

30, -32 

 Beslut om tilläggsbelopp 

2) Dnr 2020-8 605-1, -2, -3, -4, -5, -6 

Avtal med Göteborgs Stad om placering i förskola 

3)  

Beslut om mottagande i grundsärskola 

4) Dnr 2019-9 606-16, -17 

Avstängning vuxenutbildningen 

5) Dnr 2019-41 63-22 

Delegationsbeslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd för 

sin utveckling 

6) Dnr 2019-97 623-53 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts 

7) Dnr 2020-6 605-1 

Avtal med Svenljunga kommun om placering i skola 

8) Dnr 2020-30 605-1, -2 

Överenskommelse med Borås Stad om placering i förskola 

9) Dnr 2020-31 605-1 

Överenskommelse med Bollebygds kommun om placering i förskola 

10) Dnr 2020-63 60-1 

Beslut om distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning 

11) Dnr 2020-63 60-2 

Beslut att uppmana föräldrar att hålla förskolebarn hemma 

12)  

Beslutsattest  

13)  

Anställningsavtal 200201-200229 

______________ 


