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§ 65/2020  

    

Förändring av ärendelistan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Följande ärende tillförs ärendelistan och behandlas efter ärende 10: 
 
- Flexibla möjligheter för skolor som är öppna under pandemin att förändra 
sin verksamhet. 
 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan och behandlas ef-

ter ärende 10: 

 

- Flexibla möjligheter för skolor som är öppna under pandemin att förändra 

sin verksamhet. 

 

Beslutsgång 
 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 

så sker. 

 

_____________ 
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§ 66/2020 

 

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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§ 67/2020 

 

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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§ 68/2020     

 
Lägesrapport – RIG och den rådande coronasituationen 
 
Ärendet 
 

Vid dagens sammanträde får nämnden information om hur coronapandemin 

hittills påverkat verksamheten på Riksidrottsgymnasiet. Biträdande rektor be-

rättar hur man lagt upp undervisning, matcher och träning med hänsyn till re-

striktionerna, samt hur stor andel av de boende eleverna som valt att resa 

hem till sina hemkommuner, respektive stanna kvar i Mark. 

Dagens sammanträde 
 

Biträdande rektor Johan Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 69/2020     

 
Redovisning av rapporten Lägesbedömning läsåret 2018-
2019 samt prioriterade åtgärder  
 
Ärendet 
 

Förvaltningen har skrivit en lägesrapport, där man bland annat analyserat re-

sultat av enkätundersökningar, studieresultat och annan statistik. Områden 

som berörs är till exempel studieresultat i olika ämnen i förhållande till riks-

snitt, och indikationer på likvärdig skola. Rapporten belyser även prognoser 

för kompetensförsörjning och strategier för att behålla personal. Syftet med 

lägesbedömningen är att ge en samlad och övergripande bild av kvalitet och 

måluppfyllelse i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola. Gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna läsåret 2018/2019.  

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Marie Tell, verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och förvalt-

ningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________  
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§ 70/2020    Dnr 2020-64 042 

 
Aprilrapport 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer aprilrapporten inklusive en pro-
gnos för året med ett underskott om 11,5 mnkr.  
 
2. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ramtill-
skott på 5,6 mnkr för att bibehålla nuvarande antal lärverktyg och nuvarande 
standard i den digitala utrustningen.  
 
3. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ramtill-
skott på 2,0 mnkr för att hantera verksamhetsnära support av digitala lär-
verktyg samt digitaliseringsstrategi.  
 
4. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett engångsbe-
lopp på 5 mnkr för att modernisera AudioVideo-utrustningen i undervisnings-
rummen.  
 
5. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ramtill-
skott om 2,0 mnkr för tillkommande lokalkostnader på Strömskolan.  
 
6. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett engångsbe-
lopp år 2020 med 1,5 mnkr samt år 2021 och 2022 med 2,7 mnkr, för sats-
ning på kompetensutveckling motsvarande 20 tjänster med nedsättning om 
20% för behörighetsgivande studier i kombination med arbete samt satsning 
på kompetensutveckling för chefer.  
 

7. Barn- och utbildningsnämnden lyfter till kommunstyrelsen ett behov av att 

avgöra prioriteringen mellan elevers pedagogiska resultat och att måltider er-

bjuds på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

 

Ärendet 
 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämn-

dernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. 

För närvarande råder en situation med fokus på att hindra smittspridningen 

av coronaviruset. För att i detta osäkra läge lägga fokus på rätt saker dras 

omfattningen av aprilrapporten ner. Inriktningen blir i huvudsak på ekonomisk 

rapportering från nämnder och bolag. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27. 

Förvaltningens rapport med bilagor. 
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Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer aprilrapporten inklusive en pro-

gnos för året med ett underskott om 11,5 mnkr. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ram-

tillskott på 5,6 mnkr för att bibehålla nuvarande antal lärverktyg och nu-

varande standard i den digitala utrustningen. 

3. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ram-

tillskott på 2,0 mnkr för att hantera verksamhetsnära support av digitala 

lärverktyg samt digitaliseringsstrategi. 

4. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett engångsbe-

lopp på 5 mnkr för att modernisera AudioVideo-utrustningen i undervis-

ningsrummen. 

5. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett årligt ram-

tillskott om 2,0 mnkr för tillkommande lokalkostnader på Strömskolan. 

6. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen ett engångsbe-

lopp år 2020 med 1,5 mnkr samt år 2021 och 2022 med 2,7 mnkr, för 

satsning på kompetensutveckling motsvarande 20 tjänster med nedsätt-

ning om 20% för behörighetsgivande studier i kombination med arbete 

samt satsning på kompetensutveckling för chefer. 

7. Barn- och utbildningsnämnden lyfter till kommunstyrelsen ett behov av att 

avgöra prioriteringen mellan elevers pedagogiska resultat och att måltider 

erbjuds på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

 

Dagens sammanträde 

 

Ekonom Marie Wank, ekonom Johan Höglund, verksamhetsutvecklare Stefan 

Jönsson och förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
 

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut antas och överlämnas 

till kommunstyrelsen. 

 

Förslaget antas. 

 

Protokollsanteckning av Arthur Thiry (V):  

Dagens beslut i BUN är en bekräftelse på den underfinansiering av skolverk-

samheten som funnits under lång tid. Trots en skattehöjning och efterföljande 

ramtillskott finns det en tydlig och förutsägbar obalans mellan nämndens eko-

nomi och verksamhet, något som Vänsterpartiet påpekat vid flera tillfällen.  
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Den tidigare centraliseringen och nedprioritering av IT-verksamhet har lett till 

orimlig skillnad mellan enheter inom grundskolan. Förvaltningens utredning är 

grundlig och visar tydligt på orimligheten i de tidigare utförda upphandling-

arna av IT-utrustning och de ingångna avtal som gjorts utan en tanke på de 

verksamheter och de enheter som ligger utanför tätorten och kommunhuset. 

Vänsterpartiet har krävt i snart fem års tid en realistisk plan för IT-verksam-

heten inom den kommunala förvaltningen. Trots löften ”att det kommer snart” 

m.m. är nu BUN illa tvungen att ta fram en egen plan för att uppnå likvärdig-

het och uppfylla lagens krav.  Utan ramtillskott är detta omöjligt. 

Vidare har nämnden inte möjlighet att påverka prissättning på tjänsterna som 

levereras av TSN. Något som Vänsterpartiet också påpekat under lång tid. En 

enig nämnd begär därför prioriteringshjälp från KS och i förlängning KF då vi 

inte äger frågan och kan inte påverka kostnadsökningar eller ev. besparingar 

inom måltidsverksamheten. Dessa beslutas av TSN. Det gäller i lika stor grad 

lokalkostnader och det kraftigt eftersatta och misskötta underhåll av våra sko-

lor och förskolor.  

Jag om någon är medveten om att enligt kommunens styrmodell kommer 

nämnden av KS och KF få uppmaning att snarast vidta åtgärder för att uppnå 

en ekonomi i balans.  Vänsterpartiet kommer att argumentera mot och vi re-

serverar oss i så fall. Borgfred eller inte. 

För Vänsterpartiet, 

Arthur Thiry 

_____________ 

Skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 71/2020    Dnr 2020-64 042 

 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 
Ärendet 
 

Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget inom Barn- och utbildnings-

nämndens verksamhetsområde efter april månads slut.  

Verksamhetschefer presenterar ekonomiska resultat per enhet (skola) med 

analyser kring orsaker till respektive enhets under- eller överskott. Enheter 

med underskott har fått i uppdrag att inkomma med åtgärdsplaner.  

Dagens sammanträde 
 

Ekonom Johan Höglund, ekonom Marie Wank, verksamhetschef Caroline Ek-

berg och verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 72/2020    Dnr 2020-48 041 

   

Budget 2021-2024, omvärldsanalys 

 
Ärendet 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om arbetet med budget 

för år 2021-2024. Förvaltningen har tagit fram beräkningar som visar nuva-

rande kostnader på olika områden, i förhållande till rikssnitt, och till andra 

kommuner av samma storlek.  

 

Anpassningsplan till budget för 2019-2020 visas, och även identifierade utma-

ningar så som krav på digitalisering, kompetensförsörjning och ökade lokal-

kostnader. 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14 (22) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-05-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 73/2020    Dnr 2019-63 60 

 

Flexibla möjligheter för skolor som är öppna under pande-

min att förändra sin verksamhet 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

 

 
Ärendet 
 
Från den 27 april gäller ett förändrat regelverk, som möjliggör bland annat ett 

flexiblare sätt gällande att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är 

öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma för att de följer Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. 

 

Ärendets behandling 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Skolenheter i Marks kommun får tillämpa bestämmelserna i 7 § förordning 

2020:115, om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närva-

rande i skolenhetens lokaler därför att de följer eller har följt en rekommen-

dation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdom covid-19. 

 

I det fall lärare och elev är åtskilda i tid och rum bedömer rektor hur många 

timmar undervisningstiden motsvarar. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utforma rutiner för till-

lämpningen av 7 § förordning 2020:115. 

 

Dagens sammanträde 

 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
 
Jessica Rodén (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 74/2020     

  

Aktuella utredningar för huvudmannen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet bordläggs. 

 

 
Beslutsgång  
 
Ordförande Leif Sternfeldt föreslår att ärendet bordläggs. 

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 75/2020    Dnr 2019-32 002 

Delegation i beslut om tidig skolstart 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden får en ny punkt 2.3.6 

där beslut om tidigare skolstart enligt 7 kap. 11 § skollagen delegeras till 

verksamhetschef. 

 

 

Ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått två ansökningar om tidigare start i för-

skoleklass. Eftersom det är beslut som rör enskilda elever kan det vara lämp-

ligare att beslut tas av förvaltningen istället för nämnden. 

 

Ärendets behandling 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden får en ny punkt 2.3.6 

där beslut om tidigare skolstart enligt 7 kap. 11 § skollagen delegeras till 

verksamhetschef. 

 

Dagens sammanträde 
 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden föreslår att: 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden får en ny punkt 2.3.6 

där beslut om tidigare skolstart enligt 7 kap. 11 § skollagen delegeras till 

verksamhetschef. 

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 76/2020    Dnr 2020-63 60 

 

Svar till förvaltningsrätten rörande överklagat beslut  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Svaret, daterat den 7 maj 2020, översänds som kommunens svar till Förvalt-

ningsrätten i Jönköping. 

 

 

Ärendet 
 
xxxx xxxxxx xxxxxxxx har överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut 

den 16 april 2020, § 48, i ärendet gällande delegation i brådskande ärenden. 

Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att svara i målet. Kommunen anser 

att överklagandet ska avslås. 

 

Ärendets behandling 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-07. 

Förvaltningens föreslagna svar till förvaltningsrätten 2020-05-07. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Svaret, daterat den 7 maj 2020, översänds som kommunens svar till Förvalt-

ningsrätten i Jönköping. 

 

Dagens sammanträde 
 
Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden föreslår att förvaltningens svar, daterat den 7 maj 2020, över-

sänds som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

  

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 77/2020     

 

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 
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§ 78/2020    

Aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing och förvaltningschef Mari Sandell Molander 

informerar om några aktuella händelser: 

• På gymnasieskolan har man börjat göra vissa avsteg från fjärrunder-

visning, för att genomföra moment som inte kan ske på distans. Mo-

menten sker i mindre grupper.  

• Efter diskussion med elever på gymnasieskolan har det beslutats att 

studentexamen blir av. Ceremonin kommer att anpassas till den rå-

dande situationen med coronapandemin, med nya logistiska lösningar. 

Utspringet kommer att ske klassvis med stora mellanrum för att mini-

mera kontakt, och max två anhöriga per elev kommer att få närvara. 

Utspringet kommer att livestreamas, och man skissar även på potenti-

ella tillägg till firandet som höjer elevernas upplevelse. Flakåkning och 

bal är uteslutet i år, men sker ändå inte i skolans regi vanligtvis.  

• Skolavslutningar för övriga skolor i Mark kommer i år att ske klassvis, 

alltså inga stora samlingar, och utan anhöriga. 

• Lovskola blir av som vanligt i år, dock med en annan slags personal-

styrka än tidigare (fler ungdomsutvecklare/elevassistenter/stödteams-

personal).  

• Upphandling av ny skolplattform är klar. Den anbudsgivare som tillde-

lats uppdraget var tydligt favoriserad avseende användarvänlighet 

bland utvärderingsgrupperna. Nu inleds arbete med att förbereda in-

troduktion för användare. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 79/2020     

Redovisning av meddelanden 

 

1) Föreläggande om att ge in kompletterande handlingar Dnr 2020-61 600-4 

2) Föreläggande om att ge in kompletterande handlingar Dnr 2020-63 60-19 

3) Beslut från Skolinspektionen Dnr 2020-74 600 

4) Anmälan till Skolinspektionen Dnr 2020-79 606 

5) Cirkulär från SKR 20200416 

6) Inbjudan till folkhälsokonferens 20200421 

7) Västtrafiks arbete med anledning av covid-19 20200427 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (22) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-05-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 80/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 

 

1) Skrivelse rörande beslut om avsteg från distansundervisning 

2) Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola Dnr 2020-

76 605-1 

3) Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola Dnr 2020-

76 605-2 

4) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 04-2020 

5) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 04-2020 

6) Tjänstledigheter BUF 200401-200430 

7) Beslut om mottagande i grundsärskolan 20200423 

8) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid föräldrakooperativet Bybarna Dnr 2020-

72 6101-2 

9) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden Dnr 2020-73 6101-6 

10)  Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden Dnr 2020-73 6101-7 

11)  Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden Dnr 2020-73 6101-8 

12)  Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden Dnr 2020-73 6101-9 

13)  Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden Dnr 2020-73 6101-10 

14)  Avtal med Svenljunga kommun om placering i grundskola Dnr 2020-6 605-2 

15)  Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen Dnr 2020-41 6101-2 

16)  Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen Dnr 2020-42 6101-2 

17)  Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen Dnr 2020-44 6101-2 

18)  Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen Dnr 2020-45 6101-2 

19)  Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen Dnr 2020-46 6101-2 

20)  Beslut om utdelning av stipendier ur samfond 1, VT 2020 (två beslut) 


