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§ 46/2020 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 

 

  

§ 29/2020 

Anmälan och prövning av jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
 
________________ 
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§ 47/2020 

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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§ 48/2020    Dnr 2020-63 60-10 

Delegation i brådskande ärenden  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden punkt 7.1.12 ändras 

så att det uppdras åt Barn- och utbildningsnämndens ordförande att besluta 

på Barn- och utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden inträ-

der vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder de ledamöter som är 

utskottsledamöter i den ordning de finns upptagna i Barn- och utbildnings-

nämndens protokoll då valet till utskottet ägde rum. Beslut i brådskande ären-

den ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder finns behov av att 

flera har delegation att fatta beslut i brådskande ärenden. Delegationsord-

ningen behöver därför kompletteras.   

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-04-

02, § 24, där beslut togs om att uppdra förvaltningschef att framställa ett för-

slag till beslut rörande delegationsordning i brådskande ärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden punkt 7.1.12 ändras 

så att det uppdras åt Barn- och utbildningsnämndens ordförande att besluta 

på Barn- och utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden inträ-

der vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder de ledamöter som är 

utskottsledamöter i den ordning de finns upptagna i Barn- och utbildnings-

nämndens protokoll då valet till utskottet ägde rum. Beslut i brådskande ären-

den ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande Leif Sternfeldt redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden punkt 7.1.12 ändras 

så att det uppdras åt Barn- och utbildningsnämndens ordförande att besluta 

på Barn- och utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden inträ-

der vice ordföranden. Om även denne har förfall inträder de ledamöter som är 
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utskottsledamöter i den ordning de finns upptagna i Barn- och utbildnings-

nämndens protokoll då valet till utskottet ägde rum. Beslut i brådskande ären-

den ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

  

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 49/2020    Dnr 2020-63 60-8    

Vid eventuell stängning av grundskolor  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef ges rätt att be-
sluta om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 
vid eventuell stängning av skolor, och att förvaltningschef får vidaredelegera 
beslutsrätten. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att rektor ges rätt att besluta om 

omsorg för barn och elever som på grund av att de behöver särskilt stöd be-

höver omsorg även vid eventuell stängning av skolor. 

 
Ärendet 
Med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19 har regering och 

riksdag fattat beslut för att möjliggöra stängning av skolverksamheter samti-

digt som samhällets funktionalitet bevaras. I detta ingår att kommunen är 

skyldig att i vissa fall erbjuda omsorg till barn och elever trots att verksam-

heterna är stängda. 

I det fall beslut tas om stängning behöver förvaltningen agera relativt fort för 

att avgöra vilka barn och elever som ska erbjudas omsorg varför de besluten 

är lämpliga att delegera. 

 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningschef ges rätt att besluta om omsorg för barn med vårdnadshavare 

i samhällsviktig verksamhet vid eventuell stängning av skolor, och att förvalt-

ningschef får vidaredelegera beslutsrätten. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att rektor ges rätt att besluta om 

omsorg för barn och elever som på grund av att de behöver särskilt stöd be-

höver omsorg även vid eventuell stängning av skolor.  

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell-Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att förvaltningschef ges rätt att besluta om omsorg för 

barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet vid eventuell stäng-

ning av skolor, och att förvaltningschef får vidaredelegera beslutsrätten. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att rektor ges rätt att besluta om 

omsorg för barn och elever som på grund av att de behöver särskilt stöd be-

höver omsorg även vid eventuell stängning av skolor.  

 

Förslaget antas. 

 

_____________ 
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§ 50/2020    Dnr 2020-63 60-7 

Beslut om distansundervisning för elever på gymnasiesko-
lan och vuxenutbildning  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
- Som huvudprincip fortgår distansundervisningen enligt tidigare beslut för 
elever i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Marks kom-
mun och förlängs från 20-04-18 till vårterminens slut. 
- Utbildning kan bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans 
lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så länge 
det inte äventyrar smittskyddsarbetet. 

- Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler fram 

till annat beslut fattas. 

Ärendet 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar från 20-03-17 att undervisningen i 

gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller di-

stansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yr-

keshögskolan och Komvux. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

- Som huvudprincip fortgår distansundervisningen enligt tidigare beslut för 

elever i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Marks 

kommun och förlängs från 20-04-18 till vårterminens slut. 

- Utbildning kan bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans 

lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så 

länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. 

- Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler 

fram till annat beslut fattas. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell-Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att 

- Som huvudprincip fortgår distansundervisningen enligt tidigare beslut för 

elever i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Marks 

kommun och förlängs från 20-04-18 till vårterminens slut. 
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- Utbildning kan bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans 

lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så 

länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. 

- Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler 

fram till annat beslut fattas. 

 

Förslaget antas. 

 

_____________ 
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§ 51/2020    Dnr 2020-63 60-6 

 
Uppmaning att hålla barn i förskolan hemma 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 
Föräldrar med barn placerade utifrån allmän förskola, föräldraledighet eller för 
att föräldrarna är arbetssökande uppmanas att hålla sina barn hemma.  
- Föräldrar med barn placerade 15 timmar som berörs och håller sina barn 

hemma kommer inte att behöva betala för sin förskoleplats. Gäller till och 
med september. 

- Avgift uttages inte för 3–5 åringar med placering 15 timmar som inte nyttjar 
sin förskoleplats under perioden juni, juli och augusti. 

- Beslutet gäller från och med 20-04-20 till 20-09-25 och omprövas på Barn- 

och utbildningsnämndens möte 20-09-17 
 

Ärendet 
Med anledning av smittspridningen av covid-19 är situationen på en del för-

skolor ansträngd. Barn- och utbildningsnämnden vill därför om möjligt minska 

antalet barn i förskolorna genom att uppmana föräldrar utan omsorgsbehov 

att hålla sina barn hemma. Färre personer i verksamheten är också positivt 

för en minskad smittspridning. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-06. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

- Föräldrar med barn placerade utifrån allmän förskola, föräldraledighet el-

ler för att föräldrarna är arbetssökande uppmanas att hålla sina barn 

hemma.  

- Föräldrar med barn placerade 15 timmar som berörs och håller sina barn 

hemma kommer inte att behöva betala för sin förskoleplats. Gäller till och 

med september. 

- Avgift uttages inte för 3–5 åringar med placering 15 timmar som inte 

nyttjar sin förskoleplats under perioden juni, juli och augusti. 

- Beslutet gäller från och med 20-04-20 till 20-09-25 och omprövas på 

Barn- och utbildningsnämndens möte 20-09-17 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell-Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  

Ordförande föreslår att: 

- Föräldrar med barn placerade utifrån allmän förskola, föräldraledighet el-

ler för att föräldrarna är arbetssökande uppmanas att hålla sina barn 

hemma.  

- Föräldrar med barn placerade 15 timmar som berörs och håller sina barn 

hemma kommer inte att behöva betala för sin förskoleplats. Gäller till och 

med september. 

- Avgift uttages inte för 3–5 åringar med placering 15 timmar som inte 

nyttjar sin förskoleplats under perioden juni, juli och augusti. 

- Beslutet gäller från och med 20-04-20 till 20-09-25 och omprövas på 

Barn- och utbildningsnämndens möte 20-09-17 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 52/2020    Dnr 2020-3 600 

   

AME - Lägesrapport 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får nämn-

den information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya 

verksamheten avseende bland annat bemanning, lokaler och ekonomi. 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Marie Sandell-Molander redogör kort för ärendet, då verk-

samhetschef Sara Dahlin inte är närvarande.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 53/2020    Dnr 2019-36 04

  

AME – underlag budget och personella behov för ny enhet 
arbetsmarknad och integration  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 5300 tkr hos kommunsty-
relsen, vilket motsvarar en ramökning för 7,5 tjänster på helårsbasis.  
De tjänster som avses är 1 verksamhetschef, 1 verksamhetsutvecklare, 4 ar-
betsmarknadshandläggare, 0,5 vaktmästare, 1 administratör. Totalt 7,5 års-
arbetare. 

 

Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Verksamhetschef för arbetsmarknad 

och integration har haft i uppdrag att till nämndens sammanträde den 2020-

04-16 redovisa budget utifrån verksamhetens behov av personal. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 5300 tkr hos kommunsty-

relsen, vilket motsvarar en ramökning för 7,5 tjänster på helårsbasis.  

De tjänster som avses är 1 verksamhetschef, 1 verksamhetsutvecklare, 4 ar-

betsmarknadshandläggare, 0,5 vaktmästare, 1 administratör. Totalt 7,5 års-

arbetare. 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell-Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Niklas Herneryd (L) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 

5300 tkr hos kommunstyrelsen, vilket motsvarar en ramökning för 7,5 tjäns-

ter på helårsbasis.  
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De tjänster som avses är 1 verksamhetschef, 1 verksamhetsutvecklare, 4 ar-

betsmarknadshandläggare, 0,5 vaktmästare, 1 administratör. Totalt 7,5 års-

arbetare. 

 

Förslaget antas. 

 

Skickas till: Kommunstyrelsen 

_____________ 
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§ 54/2020    Dnr 2020-3 600 

AME – bidragsanställningar inom Marks kommun 

 
Ärendet 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om ett kommande förslag, 

om att föra över bidragsanställningar till AME-funktionen. Enligt ett tidigare 

beslut i Kommunfullmäktige ska alla bidragsanställningar framgent ligga un-

der AME. Det kvarstår dock att besluta huruvida Naturvårdslaget ska föras 

över, eller ligga kvar under Teknik- och serviceförvaltingen. 

 

Dagens sammanträde 

 

Då verksamhetschef Sara Dahlin inte är närvarande, föredras ärendet kort av 

ordförande Leif Sternfeldt.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-04-16 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 55/2020    Dnr 2020-3 600 

 

AME – utbildningsplatser för arbetssökande  
 
Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om ett framtida förslag 

kring utbildning för arbetslösa. Förslaget kommer att innebära att medel di-

rekt tilldelas AME i syfte att köpa utbildningsplatser hos vuxenutbildningen el-

ler annan utbildningsaktör. Förslaget kommer att presenteras vid nämndens 

nästkommande sammanträde. 

 

 
Dagens sammanträde 

Då verksamhetschef Sara Dahlin inte är närvarande, föredras ärendet kort av 

ordförande Leif Sternfeldt och förvaltningschef Marie Sandell-Molander.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 56/2020    Dnr 2020-64 042-2 

 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att notera informationen. 
Att uppdra åt förvaltningschefen att lämna förslag på åtgärder för att anpassa 
verksamheten till beviljad ram och beviljade statsbidrag. 
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att från och med redovisningen på sam-
manträdet i maj förtydliga och utveckla den ekonomiska redovisningen med 
en verksamhetsbeskrivning och analys. Informationen ska omfatta en be-
dömning av verksamhetens ekonomiska läge, resultatanalys samt förslag på 
åtgärder för att klara den beviljade ekonomiska ramen samt en beskrivning 
av åtgärdernas konsekvenser. 

 
Ärendet 
 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter mars månads slut. 

I redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt personal-

kostnader. 

Det råder svårigheter kring att göra ekonomiska prognoser, på grund av pan-

demins väntade effekter på ekonomin.  

Eventuella statsbidrag och dess potentiella effekt redovisas. 

Tabeller över förbrukade medel i jämförelse med föregående år presenteras. 

 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Jessica Rodén (S) lägger fram följande förslag till beslut: 

Att notera informationen. 

Att uppdra åt förvaltningschefen att lämna förslag på åtgärder för att anpassa 

verksamheten till beviljad ram och beviljade statsbidrag. 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att från och med redovisningen på sam-

manträdet i maj förtydliga och utveckla den ekonomiska redovisningen med 
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en verksamhetsbeskrivning och analys. Informationen ska omfatta en bedöm-

ning av verksamhetens ekonomiska läge, resultatanalys samt förslag på åt-

gärder för att klara den beviljade ekonomiska ramen samt en beskrivning av 

åtgärdernas konsekvenser. 

 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Rodéns förslag. 

Beslutsgång  
 

Ordföranden frågar om nämnden kan anta Rodéns förslag och finner att så 

sker. 

 

________________ 
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§ 57/2020    

Lägesrapport lokaler 

 
Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om lägesrapport rörande 

några pågående lokalfrågor - däribland Lyckeskolan, Nya Solgårdens förskola 

i Skene, Björketorp, Stommenskolan Särskola 1-6, ny skola i Skene och Örby-

skolan.  

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 58/2020    Dnr 2020-68 284 

 

Konceptförskola – ett funktionsprogram för nybyggnation 

av förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Funktionsprogrammet för nybyggnation av förskolor i Mark utgör en bra grund 
för fortsatt arbete.  
 
Den nya förskolan i Skene på Lindängstomten byggs enligt alternativ B med 
ateljé på 26,4 m² och tillagningskök. Nämnden vill före beslut om byggstart få 
redovisat kostnader för investeringen i byggnad och inventarier. Kostnader för 
framtagandet av konceptförskolan behöver redovisas separat. 
 
Konceptförskolan behöver förtydligas innan vidare byggnation av förskolor 
kan ske. De områden som behöver förtydligas är pedagogisk utformning och 
vilka krav som behöver tillgodoses utifrån verksamhetsperspektiv både för 
lärmiljö inomhus och utomhus utifrån modern forskning, utformning för att 
möjliggöra resurseffektiv bemanning och god arbetsmiljö för barn och perso-
nal.  
 
Konceptförskolan behöver förtydligas i de delar som påverkar kostnader på 
lång och kort sikt. Det behöver framgå vilka kostnader som följer av investe-
ringen utifrån olika byggnormer. Beräknade underhållskostnader behöver re-
dovisas. Byggkostnader för konceptförskolan behöver beräknas för möjlighet 
att besluta om byggnation av förskola om 4 , 6 eller 8 avdelningar. 
 
Förvaltningen behöver beskriva hur kvalitetssäkring kan ske av hur beställ-
ning från Barn- och utbildningsförvaltningen mottas och utförs av Teknik- och 
Service-förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver även be-
gära redovisning från Teknik- och Serviceförvaltningen av hur upphandlings-
förfarandet för kommande byggnation kommer att ske. 
 

Förvaltningschefen uppdras att återkomma med utvecklat förslag till koncept 

för vidare byggnation av förskolor utifrån punkterna ovan. 

 

Ärendet 
I arbetet med att ersätta Solgårdens förskola i Skene fick förvaltningen i upp-

drag att ta fram ett funktionsprogram för hur en förskola bör utformas för att 

fungera som en hållbar miljö för lärande, en så kallad konceptförskola där 

funktionsprogrammet kan användas vid de byggnationer av förskolor som pla-

neras i framtiden 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-04-

02, § 29, där ett förslag till beslut togs fram. Detta har sedan omarbetats av 

förvaltningen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Funktionsprogrammet för nybyggnation av förskolor i Mark utgör en bra grund 

för fortsatt arbete.  

 

Den nya förskolan i Skene på Lindängstomten byggs enligt alternativ B med 

ateljé på 26,4 m² och tillagningskök. Nämnden vill före beslut om byggstart få 

redovisat kostnader för investeringen i byggnad och inventarier. Kostnader för 

framtagandet av konceptförskolan behöver redovisas separat. 

 

Konceptförskolan behöver förtydligas innan vidare byggnation av förskolor 

kan ske. De områden som behöver förtydligas är pedagogisk utformning och 

vilka krav som behöver tillgodoses utifrån verksamhetsperspektiv både för 

lärmiljö inomhus och utomhus utifrån modern forskning, utformning för att 

möjliggöra resurseffektiv bemanning och god arbetsmiljö för barn och perso-

nal.  

 

Konceptförskolan behöver förtydligas i de delar som påverkar kostnader på 

lång och kort sikt. Det behöver framgå vilka kostnader som följer av investe-

ringen utifrån olika byggnormer. Beräknade underhållskostnader behöver re-

dovisas. Byggkostnader för konceptförskolan behöver beräknas för möjlighet 

att besluta om byggnation av förskola om 4 , 6 eller 8 avdelningar. 

 

Förvaltningen behöver beskriva hur kvalitetssäkring kan ske av hur beställ-

ning från Barn- och utbildningsförvaltningen mottas och utförs av Teknik- och 

Service-förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver även be-

gära redovisning från Teknik- och Serviceförvaltningen av hur upphandlings-

förfarandet för kommande byggnation kommer att ske. 

 

Förvaltningschefen uppdras att återkomma med utvecklat förslag till koncept 

för vidare byggnation av förskolor utifrån punkterna ovan. 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att: 

Funktionsprogrammet för nybyggnation av förskolor i Mark utgör en bra grund 

för fortsatt arbete.  

Den nya förskolan i Skene på Lindängstomten byggs enligt alternativ B med 

ateljé på 26,4 m² och tillagningskök. Nämnden vill före beslut om byggstart få 

redovisat kostnader för investeringen i byggnad och inventarier. Kostnader för 

framtagandet av konceptförskolan behöver redovisas separat. 

Konceptförskolan behöver förtydligas innan vidare byggnation av förskolor 

kan ske. De områden som behöver förtydligas är pedagogisk utformning och 

vilka krav som behöver tillgodoses utifrån verksamhetsperspektiv både för 
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lärmiljö inomhus och utomhus utifrån modern forskning, utformning för att 

möjliggöra resurseffektiv bemanning och god arbetsmiljö för barn och perso-

nal.  

Konceptförskolan behöver förtydligas i de delar som påverkar kostnader på 

lång och kort sikt. Det behöver framgå vilka kostnader som följer av investe-

ringen utifrån olika byggnormer. Beräknade underhållskostnader behöver re-

dovisas. Byggkostnader för konceptförskolan behöver beräknas för möjlighet 

att besluta om byggnation av förskola om 4 , 6 eller 8 avdelningar.  

Förvaltningen behöver beskriva hur kvalitetssäkring kan ske av hur beställ-

ning från Barn- och utbildningsförvaltningen mottas och utförs av Teknik- och 

Serviceförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver även begära 

redovisning från Teknik- och Serviceförvaltningen av hur upphandlingsförfa-

randet för kommande byggnation kommer att ske. 

Förvaltningschefen uppdras att återkomma med utvecklat förslag till koncept 

för vidare byggnation av förskolor utifrån punkterna ovan. 

 

Förslaget antas. 

Skickas till: Teknik- och servicenämnden, Plan- och byggnadsnämnden 

________________ 
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§ 58/2020    Dnr 2020-48 041 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. 

Gruppen innehåller ny Grundsärskola, Sätila förskola, Ubbhults förskola och 
skola, Hyssna för-skola och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgår-
dens förskola, ny skola i Skene och förskoleplatser på Örbyskolan.  

- Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. 
Gruppen innehåller Stommenskolan, ytterligare förskoleplatser i Skene, ny 
förskola i Kinna.  

- Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. 
Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snick-
are-gården och Parkängen ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nord-
västra Mark.  

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen ta fram en detaljerad plan för varje objekt i prioriteringsgrupp 1. Pla-
nen återrapporteras hösten 2020.  

- Detta beslut upphäver tidigare prioriteringsordning beslutad i § 55 201906-
11 Dnr 2019-82 041-4. 

Ärendet 
 
Prioriteringsordning för lokalinvesteringar för perioden 2019—2028 togs fram 

på uppdrag av kommunfullmäktige. De fastställdes i juni 2019 med beslutet 

att prioriteringarna skulle uppdateras årligen i februari. 

 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-04-

02, § 29, där följande förslag till beslut togs fram: 

Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. 

Gruppen innehåller Sätila förskola, Ubbhults förskola och skola, Hyssna för-

skola och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgårdens förskola, ny 

skola i Skene inklusive grundsärskola och förskoleplatser på Örbyskolan. 

Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. 

Gruppen innehåller Stommenskolan inklusive Grundsärskola 1–6, ytterligare 

förskoleplatser i Skene, ny förskola i Kinna. 

Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. 

Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snick-

aregården och Parkängen ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nord-

västra Mark. 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-

ningen ta fram en detaljerad plan för varje objekt i prioriteringsgrupp 1. Pla-

nen återrapporteras hösten 2020. Detta beslut upphäver tidigare priorite-

ringsordning beslutad i § 55 201906-11 Dnr 2019-82 041-4. 
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Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage och enhetschef Malin Ankarstrand och redogör 

för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) föreslår att beslutet ändras till följande lydelse: 

- Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. 

Gruppen innehåller ny Grundsärskola, Sätila förskola, Ubbhults förskola och 

skola, Hyssna för-skola och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgår-

dens förskola, ny skola i Skene och förskoleplatser på Örbyskolan.  

- Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. 

Gruppen innehåller Stommenskolan, ytterligare förskoleplatser i Skene, ny 

förskola i Kinna.  

- Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. 

Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snickare-

gården och Parkängen ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nordvästra 

Mark.  

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-

ningen ta fram en detaljerad plan för varje objekt i prioriteringsgrupp 1. Pla-

nen återrapporteras hösten 2020.  

- Detta beslut upphäver tidigare prioriteringsordning beslutad i § 55 201906-

11 Dnr 2019-82 041-4. 

 

Beslutsgång  
 

Ordförande frågar om nämnden antar arbetsutskottets eller Wennerströms 

förslag till beslut, och finner att Wennerströms förslag antas. 

 

Skickas till: Teknik- och servicenämnden, Plan- och byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen 

________________ 
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§ 60/2020    
 

Redovisning av arbetsutskottets verksamhetsbesök  
 
Dagens sammanträde 

 

Ordföranden redogör för arbetsutskottets besök på Björketorp, Ängskolan, 

Tingvalla, Ubbhult, Hyssna, Sätila förskola och Stommen. Det konstaterades 

att samtliga platser har stora behov av förbättrade lokaler.  

En ambition är att hela nämnden ska få möjlighet att besöka flera utvalda 

platser. Arbetsutskottet ska i ännu högre utsträckning komma ut och besöka 

verksamheter. 

Jessica Rodén (S) föreslår att nämndsammanträden framöver förläggs ute på 

verksamheterna.  

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 61/2020    
 

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 
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§ 62/2020    
 

Aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-

ser: 

• Förvaltningen fick, med anledning av gymnasielevernas distansunder-

visning, i uppdrag att snabbt utreda frågan om lunch för gymnasieele-

ver. I dagsläget erbjuder Marks kommun inte någon lunchservering, 

matkupong eller liknande, vilket har kunnat ses exempel på i ett antal 

andra kommuner. Förvaltningen har upprättat en skrivelse (Dnr 2020-

63 60-13), där resonemang och motivering till beslutet beskrivs när-

mare. I stora drag handlar det om lokala förutsättningar i Mark, samt 

viljan att följa folkhälsomyndighetens råd om att minska smittotill-

fällen. 

Man har på Marks gymnasieskola, inom elevhälsan, en bevakning på 

elever som skulle kunna befinna sig i riskzonen för att fara illa på 

grund av lunchens bortfall. Man gör även avsteg från distansundervis-

ning för elever med särskilda behov. 

• Beslut om studentfirande kommer att skjutas på så långt det är möj-

ligt. Detta för att invänta eventuella positiva besked om lättade re-

striktioner för sammankomster.  

• Biträdande rektor på RIG kommer att bjudas in till nästkommande 

nämnd och ge en lägesrapport avseende utbildning, boende, träning 

och matcher under den rådande situationen med coronaviruset/covid-

19. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 63/2020 

Redovisning av meddelanden 

 

1) Beslut från Skolinspektionen Dnr 2019-161 611-8 

2) Uppföljning av beslut från Skolinspektionen Dnr 2020-27 606-3 

3) Anmälan till Skolinspektionen Dnr 2020-74 600-1 

4) Beslut från Justitieombudsmannen Dnr 2020-75 00-1 

5) Beslut från kommunfullmäktige rörande distansdeltagande vid politiska sam-

manträden KF § 38/2020 

6) Beslut från kommunstyrelsen rörande riktlinjer för det minoritetspolitiska arbe-

tet i Marks kommun § 28/2020 

7) Brev till kommuner från MSB om föreskrift 200331 

8) Brev från MSB med checklista 

9) Brev från MSB med informationsblad till verksamhetsutövare  

10)  Brev från MSB med informationsblad till vårdnadshavare 

11)  Brev från MSB med stöd till verksamhetsutövare  

12)  Beslut från kommunstyrelsen rörande nämndernas arbete med budgetun-

derlag 2021-2024 KS § 52/2020 

13)  Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse om lunch för gymnasieelever Dnr 

2020-63 60-9 
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§ 64/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 

 

1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut om mindre förändring av 

skolskjutszonerna § 25/2020 Dnr 2020-50 623-1 

2) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut om beslut vid upphand-

ling av skolskjutsar inom och utanför kommunerna § 26/2020 Dnr 2019-

145 623-3 

3) Beslutsattest 

4) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 03-2020 

5) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 03-2020 

6) Tjänstledigheter BUF 200301-200331 

7) Beslut om tilläggsbelopp för elev Dnr 2019-183 6101-31 

8) Beslut om tilläggsbelopp för elev Dnr 2019-183 6101-33 

9) Beslut om tilläggsbelopp för elev Dnr 2019-183 6101-36 

10)  Beslut om tilläggsbelopp för elev Dnr 2019-183 6101-37 

11)  Avtal med Varbergs kommun om placering i skola Dnr 2020-65 605-1 

12)  Avtal med Varbergs kommun om placering i skola Dnr 2020-65 605-2 

13)  Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola Dnr 2020-7 605-3 

14)  Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola Dnr 2020-7 605-4 

15)  Delegationsbeslut gällande skolskjuts Dnr 2019-97 623-54 

16)  Yttrande till Barn- och elevombudet Dnr 2020-49 606-2 

17)  Yttrande till Barn- och elevombudet Dnr 2020-52 606-2 

18)  Beslut om tillträdesförbud för vårdnadshavare till elev på Tingvallaskolan Dnr 

2020-61 600-1 

19)  Överklagan av beslut om tillträdesförbud för vårdnadshavare till elev på Ting-

vallaskolan Dnr 2020-61 600-2 

20)  Skrivelse rörande beslut om avsteg från distansundervisning 

 


