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§ 81/2020 

 

Förändring av ärendelistan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärende om samarbete med kommunikationsavdelningen behandlas av nämn-
den efter behandling i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Dagens sammanträde 

 

Jessica Rodén (S) föreslår att ett ärende om samarbete med kommunikations-

avdelningen tillförs ärendelistan. 

Ordföranden föreslår att ärendet först behandlas av Barn- och utbildnings-

nämndens arbetsutskott, och finner att förslaget antas. 

________________ 
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§ 82/2020 

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 83/2020 

 

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 8 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 84/2020    dnr 2019-174 600 

 
Prislista Sjuhärad läsåret 2020/2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för läsåret 

2019/2020 enligt följande:  

 

Pris förskola 

Förskola 1–2 år, under 15,01 h/v  64 726 kr. 

Förskola 1-2 år, över 15,01 h/v  138 083 kr. 

Förskola 3-5 år, under 15,01 h/v  50 038 kr. 

Förskola 3-5 år, över 15,01 h/v  106 747 kr. 

 

Pris fritidshem/grundskola  

Fritids 6-12 år   31 099 kr. 

Förskoleklass   64 184 kr. 

Grundskola 1-6    84 302 kr. 

Grundskola 7-9    94 132 kr. 

 

 
Ärendet 
 

Under våren 2020 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya 

priser för interkommunal ersättning mellan Sjuhärads kommuner. Huvudprin-

cipen för prislistan bygger på de åtta sjuhäradskommunernas budgetar och 

ersättningar till fristående verksamhet. Kommunerna med lägst respektive 

högst värde har exkluderats vid beräkningen av den genomsnittliga ersätt-

ningen. 

Prislistan har godkänts av förvaltningscheferna för barnomsorg och grund-

skola inom Sjuhärads kommunalförbund. 

Enligt överenskommelsen ska respektive kommun besluta om ny prislista som 

ska gälla för kommande läsår, 20/21. 

För förskolan debiteras ett timpris utifrån barnens schematimmar/vecka. För 

övriga verksamheter debiteras pris per barn i fritidshem och antal elever i 

grundskola/förskoleklass. I priset är exkluderat barnomsorgsavgiften för för-

skola och fritidshem som respektive placeringskommun debiterar föräldrarna. 

 
Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för läsåret 

2020/2021 enligt följande: 

 

              Pris fritidshem/grundskola per år 

År Fritids 6-12 

år 

Förskoleklass Grundskola 

1-6 

Grundskola 

7-9 

2020 31 099  64 184 84 302 94 132 

Jämf 2019 31 123 61 958 81 849 93 916 

 

             Pris förskola per år 

År Förskola 1-2 

år under 

15,01 h/v 

Förskola 1-2 

år över 

15,01 h/v 

Förskola 3-5 

år under 

15,01 h/v 

Förskola 3-5 

år över 

15,01 h/v 

2020 64 726  138 083  50 038 106 747 

Jämf 2019  132 131  101 767 

 

 
 
Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och finner 

att så sker. 

 

_______________ 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 10 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 85/2020    dnr 2020-95 041 

 
Arbetsgrupp för nämndplan 2021-2022 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, 

som arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporte-

ras vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-10. 

 

 
Ärendet 
 
Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun, har Kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för 

varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. Nämndplanen är en konkretise-

ring av Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, och anger nämndens mål, 

riktlinjer och uppdrag till förvaltningen. 

Ärendets behandling 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-06-

01 § 41, där följande föreslås: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, 

som arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporte-

ras vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-10. 

 

Dagens sammanträde 
 
Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag, och finner 

att så sker. 

______________ 
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§ 86/2020    Dnr 2020-26 619 

 
Val av livsmedel i måltider vid förskolor och skolor i Marks 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Frågan om val av livsmedel bör hanteras i det uppdrag som kommunfullmäk-

tige har gett Teknik- och servicenämnden, att efter hörande av de köpande 

nämnderna, arbeta fram en måltidsstrategi. Där kommer måltidsverksamhet-

ernas behov inom förskola, skola, fritidsverksamhet och gymnasium vara en 

del i strategin. 

Ärendet 
 
Utifrån en översyn av kostverksamhetens leverans till Barn- och utbildnings-

förvaltningens verksamheter som påbörjats, där avsikten är att hitta mer 

kostnadseffektiva sätt att erbjuda måltider inom förskola och skola, finns det 

anledning att omvärdera ett tidigare fattat beslut angående bredbart smör. 

Beslutet påverkar sammansättningen av övriga livsmedel inom Teknik- och 

serviceförvaltningens kostverksamhet och påverkar priset för förskolors och 

skolors måltider. 

 

Ärendets behandling 
 

Beslutet §55/2014 Bredbart smör till barn och elever i Marks kommun dnr 

2014-145 619. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-03-19 § 37, där 

ärendet återremitterades till förvaltningen. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-06-

01 § 42, där följande föreslås: 

Måltidsverksamheterna inom förskola, skola, fritidsverksamhet och gymna-

sium återgår till att överlåta till Teknik- och serviceförvaltningen att utföra val 

av livsmedel, utan tilläggsbeslut från Barn- och utbildningsnämnden som styr 

enskilda val av livsmedel. 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 

Frågan om val av livsmedel bör hanteras i det uppdrag som kommunfullmäk-

tige har gett Teknik- och servicenämnden, att efter hörande av de köpande 

nämnderna, arbeta fram en måltidsstrategi. Där kommer måltidsverksamhet-

ernas behov inom förskola, skola, fritidsverksamhet och gymnasium vara en 

del i strategin. 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Jessica Rodéns (S) förslag. 

Beslutsgång  
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; arbetsutskottets förslag, 

och Jessica Rodéns (S) förslag. Ordföranden ställer båda förslag mot varandra 

och finner att nämnden antar Jessica Rodéns (S) förslag. 

 

Protokollsanteckning av Elise Benjaminsson och Lisa Ståhl Andersson (M), till 

vilken Natalia E Henriksson, Jarl Krüger, Lars-Bertil Rystrand och Jelina Kron-

berg Thomasdotter (SD) ansluter sig: 

Ärendet är större än att bara gälla huruvida smör ska serveras eller ej i våra 

verksamheter. Val av enskilda livsmedel måste ses i en kontext där Teknik- 

och servicenämnden idag har ansvaret. Vi vet att ett gott arbete utförs i kö-

ken utifrån rådande förutsättningar, men vi anser emellertid att det finns 

mycket att efterfråga avseende hur behoven i förskolan och skolan täcks.  

”Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lug-

nare stämning i skolan” skriver Livsmedelsverket. Det spelar mindre roll hur 

mycket näringsriktig kost som serveras, om den inte äts upp. Vi har också fått 

signaler om att maten inte alltid räcker eller är för snålt tilltagen så att barnen 

inte blir mätta utan hänvisas till knäckebröden, och kan konstatera att det 

smugit sig in allt fler helt vegetariska/veganska måltider. Detta ska dessutom 

ses ur ljuset att skollunchen för en del barn tyvärr är det enda lagade mål mat 

som erbjuds.  

Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas på rätt sätt. Livsme-

delsverket betonar att barn har i stort sett samma behov som vuxna när det 

kommer till mat, men att barn inte kan äta lika mycket åt gången som vuxna. 

Därför är de i särskilt behov av "näringstät mat", mat som innehåller mycket 

näring i förhållande till mängden mat. Proteinrik mat som kött, fisk och fågel 

är ofta mer näringstät, än vegetariska och veganska alternativ. Det betyder 

att man inte behöver äta lika mycket av den typen av mat för att få i sig till-

räckliga mängder. Utifrån detta, tycker vi att det är problematiskt när det i 

media har beskrivits som en utmaning att få barnen att tycka om just de ve-

getariska rätterna (som de då dessutom måste äta mer av), och som vi nu 

ibland serveras två gånger i veckan i Marks kommun.  

Skolmaten i Marks kommun är dyrare än rikssnittet. Enligt statistik från Skol-

verket kostade maten i Marks kommun 7 800 kr/elev 2018 jämfört med riks-

snittet på 6 400 kr/elev. Så nog borde vi ha råd att servera barnen mat som 

de äter bra av. Samtidigt kan konstateras att det alltså allt oftare är två helt 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

vegetariska/veganska dagar i veckan utan att den maten är billigare, mat-

svinnet är alltjämt högt och vid besök på skolor har röster höjts från ungdo-

marna att de inte blir mätta. Den flervalsmodell som infördes skulle minska 

matsvinnet och minska antalet specialkoster vilket skulle effektivisera arbetet.  

Vi är övertygade om att det går att både öka kvaliteten, genom att laga mat 

som barnen tycker om och äter bra av, men också att minska kostnaderna 

genom minskat svinn och genom att arbete smartare – att ge måltidspersona-

len och kockarna större inflytande över menyer och val av råvaror.  

Den av Kommunfullmäktige bifallna motionen om en måltidsstrategi för Marks 

kommun innebär att beställande nämnder ska involveras i arbetet med att ta 

fram strategin. Vi kommer att vara aktiva i detta arbete för att tydliggöra be-

hoven utifrån Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

_____________ 

Skickas till:  

Teknik- och serviceförvaltningen  

Förvaltningschef Barn-och utbildningsförvaltningen 
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§ 87/2020   Dnr 2019-173 1081-25 

 
Information kring rektorsrekrytering och tillsättning gymna-
siet 
 
 
Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-04 mottagit ett e-mail, med syn-

punkter på en rektorsrekrytering. Avsändaren antyder att rekrytering och till-

sättning av tjänsten skulle skett på felaktiga grunder. Med anledning av detta 

ser förvaltningen ett behov av att informera nämnden om hur rekryteringen 

gått till, och hur det - i enlighet med kommunens policys - generellt går till vid 

rekryteringar i kommunen av rektorer och andra tjänster. 

Rekryteringsprocessen utgörs av flera delar, där beslut om tillsättning baseras 

på en samlad bild från bland annat testresultat, intervju med verksamhets-

chef och intervju med fackliga representanter. Processen är utformad på ett 

sätt som kommunen menar säkerställer att valet faller på den lämpligaste 

kandidaten. I det aktuella fallet resulterade processens olika delar i ett tydligt 

val, där alla inblandade var eniga.  

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Caroline Billing och 

rekryteringsstrateg Kicki Olsson-Billing redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 88/2020    Dnr 2020-64 042 

 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 
Ärendet 
 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter maj månads slut.  

Tabeller över förbrukade medel i jämförelse med föregående år och i förhål-

lande till riktpunkt presenteras. 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 89/2020    Dnr 2020-48 041 

 
Anpassningsåtgärder inför 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Nämnden noterar informationen. 

 

2. Den indexreglerade taxan för avgift av plats i förskola och fritidshem 

kvarstår i sin nuvarande form år 2021. 

 

3. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utifrån dagens information 

belysa följande frågeställningar för det fortsatta arbetet med budgeten för 

2021-2024: 

Lokalkostnader  

Efter personalkostnader är kostnaden för lokaler inom förskola, grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildningen nämndens största kostnadspost. 

Nämnden uppdrar därför till förvaltningschefen att redovisa nuvarande hyror 

och en prognos för perioden. Av redovisningen behöver framgå samtliga del-

poster som ingår i hyran. Av redovisningen ska framgå om lokalen är modul, 

hyrd av extern hyresvärd eller kommunägd lokal. 

 

Kost och lokalvård  

Kostnaden för kost och lokalvård är högre i Mark än i jämförbara kommuner. 

Måltidskostnaden är drygt 20% högre i Mark än för jämförbara kommuner. 

Kan det förklaras med att maten också är motsvarande bättre i Mark än i 

jämförbara kommuner? 

 

Teknik- och servicenämnden (TSN) har Kommunfullmäktiges uppdrag att ef-

ter hörande av de köpande nämnderna arbeta fram en måltidsstrategi. Barn- 

och utbildningsnämnden deltar gärna i detta arbete vid förfrågan från TSN. 

Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att, tillsammans med Teknik- och 

serviceförvaltningen, redovisa förklaringar till den högre kostnaden för kost 

och lokalvård. Av redovisningen ska framgå vilka riktlinjer som styr kostverk-

samhetens val av livsmedel och arbetet med matlagning och servering. 

 

Volymbaserad tilldelning av budgetmedel 

När Kommunfullmäktige fördelar resurser till Barn- och utbildningsnämnden 

är en del i tilldelningen volymbaserad utifrån antalet omsorgstimmar i försko-

lan och antalet elever i grundskolan och gymnasiet. De senaste åren visar på 

relativt stora förändringar från år till år. Det skapar en osäkerhet i planerings-

förutsättningen i budgetarbetet för nämnden. 

Nämnden uppdrar därför till förvaltningschefen att redovisa möjligheter att 

minska ojämnheten i den volymbaserade tilldelningen av budgetmedel. 

 

4. Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställningar för arbetet med nämndplanen för 

2021-2022: 

• Hur verksamhetens kostnader anpassas till jämförbara kommuners kostna-

der. 

• Hur kan kostnaden för digitala lärverktyg och digital undervisningsutrustning 

anpassas utifrån behov och tillgängliga resurser. 

• Hur används lägesbedömningen i det fortsatta arbetet. 

• Vilka konsekvenser får närhetsprincipen vid val av skola till högstadiet. 
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• Hur kan gymnasiet öka andelen elever från Mark som väljer Marks Gymna-

sieskola för sina gymnasiestudier. 

• Hur kan effekten av AME:s verksamhet mätas på ett korrekt sätt. 

• Enligt redovisning i Kolada.se har Mark en hög kostnad, uttryckt som kronor 

per invånare, för funktionsnedsättning enligt SoL, LSS och SFB efter avdrag 

för ersättningen från Försäkringskassan. Bidrar skolan till den, i jämförelse 

med andra kommuner, höga kostnaden? Vad kan göras för att minska kostna-

den? 

 
Ärendet 
 

Nämnden får vid dagens sammanträde information om behov av budgetan-

passning inför 2021, med potentiella åtgärder.  

Tidigare inriktningar på anpassningsåtgärder har i första hand fokuserat på 

kringkostnader, i andra hand på kostandseffektivisering i organisation och 

planering, och i tredje hand direkta kostnader för undervisning och omsorg. 

Man har identifierat ett stödbehov för att effektivisera verksamheten, i form 

av kompetensutveckling och HR-stöd för att bemanna rätt och flexibelt.  

Förvaltningen har tidigare gjort en lägesbedömning som redogör för identifie-

rade förbättringsområden på barn- och utbildningsområdet i Marks kommun. 

Dessa områden presenteras, då det väntas bli en utmaning att sätta in åtgär-

der på förbättringsområdena och samtidigt anpassa budget. 

Därtill har förvaltningen tagit fram ett förslag till beslut rörande indexreglerad 

taxa för förskola och fritidshem. Arbetet med budget 2020–2024 har på grund 

av Coronapandemin skjutits fram i tiden. Arbetet med kommunens taxor be-

höver dock komma igång och Kommunledningskontoret har därför begärt att 

taxor och avgifter behandlas som enskilda ärenden. Barn-och utbildnings-

nämnden har haft samma taxa sedan 2013 och själva avgiften är indexregle-

rad enligt reglerna för maxtaxa och ändras årligen av Skolverket. Förvalt-

ningen anser inte att taxan behöver förändras inför nästa år. 

Förvaltningens har tagit fram ett förslag till beslut, som lyder: 

Den indexreglerade taxan för avgift av plats i förskola och fritidshem kvarstår 

i sin nuvarande form år 2021. 

 

Dagens sammanträde 

 

Ekonom Johan Höglund, ekonom Marie Wank, förvaltningschef Mari Sandell 

Molander, verksamhetschef Caroline Ekberg och verksamhetschef Caroline Bil-

ling redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Niklas Herneryd (L) föreslår att följande beslut fattas: 

1. Nämnden noterar informationen. 

2. Den indexreglerade taxan för avgift av plats i förskola och fritidshem kvar-

står i sin nuvarande form år 2021. 

3. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utifrån dagens information be-

lysa följande frågeställningar för det fortsatta arbetet med budgeten för 

2021-2024: 

Lokalkostnader  

Efter personalkostnader är kostnaden för lokaler inom förskola, grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildningen nämndens största kostnadspost. 

Nämnden uppdrar därför till förvaltningschefen att redovisa nuvarande hyror 

och en prognos för perioden. Av redovisningen behöver framgå samtliga del-

poster som ingår i hyran. Av redovisningen ska framgå om lokalen är modul, 

hyrd av extern hyresvärd eller kommunägd lokal. 

Kost och lokalvård  

Kostnaden för kost och lokalvård är högre i Mark än i jämförbara kommuner. 

Måltidskostnaden är drygt 20% högre i Mark än för jämförbara kommuner. 

Kan det förklaras med att maten också är motsvarande bättre i Mark än i 

jämförbara kommuner? 

Teknik- och servicenämnden (TSN) har Kommunfullmäktiges uppdrag att ef-

ter hörande av de köpande nämnderna arbeta fram en måltidsstrategi. Barn- 

och utbildningsnämnden deltar gärna i detta arbete vid förfrågan från TSN. 

Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att, tillsammans med Teknik- och 

serviceförvaltningen, redovisa förklaringar till den högre kostnaden för kost 

och lokalvård. Av redovisningen ska framgå vilka riktlinjer som styr kostverk-

samhetens val av livsmedel och arbetet med matlagning och servering. 

Volymbaserad tilldelning av budgetmedel 

När Kommunfullmäktige fördelar resurser till Barn- och utbildningsnämnden 

är en del i tilldelningen volymbaserad utifrån antalet omsorgstimmar i försko-

lan och antalet elever i grundskolan och gymnasiet. De senaste åren visar på 

relativt stora förändringar från år till år. Det skapar en osäkerhet i planerings-

förutsättningen i budgetarbetet för nämnden. 

Nämnden uppdrar därför till förvaltningschefen att redovisa möjligheter att 

minska ojämnheten i den volymbaserade tilldelningen av budgetmedel. 

4. Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställningar för arbetet med nämndplanen för 

2021-2022: 

• Hur verksamhetens kostnader anpassas till jämförbara kommuners kostna-

der. 
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• Hur kan kostnaden för digitala lärverktyg och digital undervisningsutrustning 

anpassas utifrån behov och tillgängliga resurser. 

• Hur används lägesbedömningen i det fortsatta arbetet. 

• Vilka konsekvenser får närhetsprincipen vid val av skola till högstadiet. 

• Hur kan gymnasiet öka andelen elever från Mark som väljer Marks Gymna-

sieskola för sina gymnasiestudier. 

• Hur kan effekten av AME:s verksamhet mätas på ett korrekt sätt. 

• Enligt redovisning i Kolada.se har Mark en hög kostnad, uttryckt som kronor 

per invånare, för funktionsnedsättning enligt SoL, LSS och SFB efter avdrag 

för ersättningen från Försäkringskassan. Bidrar skolan till den, i jämförelse 

med andra kommuner, höga kostnaden? Vad kan göras för att minska kostna-

den? 

 

Beslutsgång  
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; förvaltningens förslag, och 

Niklas Herneryds (L) förslag. Ordföranden ställer båda förslag mot varandra 

och finner att nämnden antar Niklas Herneryds (L) förslag. 

Reservation 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning av Arthur Thiry (V) 

Dagens beslut med dessa tilläggsuppdrag från nämnden till förvaltningschefen 

är återigen ett försök att kompensera majoritetens brist på politisk styrför-

måga. Förvaltningschefen har inte möjlighet att påverka prissättning på, och 

utformning av, tjänsterna som levereras av TSN genom förhandling! Det 

krävs politisk handlingskraft från en enig majoritet.  Det gäller städ, måltids-

verksamhet och lokalfrågor som ytterst är en fråga, ett uppdrag, och delegat-

ion till TSN från KF. Där måste problemet hanteras.  Något som påpekats un-

der lång tid av Vänsterpartiet.   

Vidare (och som jag skrev i en tidigare protokollsanteckning) har den tidigare 

centraliseringen och nedprioriteringen av IT-verksamhet lett till en 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 om ”att det kommer 

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

värdighet och uppfylla lagens krav.  Utan ramtillskott är detta omöjligt. I han-

teringen av aprilrapporten fick vi gehör för den åsikten av en majoritet i KS. 

Jag oroas mer över den kommande nedskärningen av våra ramar och konse-

kvenserna för våra barn, ungdomar och anställda.   

Arthur Thiry 

Vänsterpartiet 

______________ 
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Skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef kvalitet och utveckling, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef arbetsmarknad och integration, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 90/2020     

Lägesrapport lokaler 

 
Ärendet 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde en redogörelse för aktuella lokalpro-

jekt som relaterar till barn- och utbildningsverksamhet.  

 

 

Dagens sammanträde 

 
Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 
 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 91/2020    Dnr 2020-3 600 

 

Anpassningsåtgärder arbetsmarknad och integration 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Nämnden noterar informationen. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställning för det fortsatta arbetet med budge-

ten för 2021-2024: 

 

Läge och inriktning  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att Barn- och utbildningsnämnden 

skall återkomma till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med 

en lägesrapport om AME:s läge och inriktning. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa lägesbeskrivning och för-

slag på inriktning för AME. 

 
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, samt ger en lägesbild över arbetsmarknadsfrågor i riket och 

lokalt i kommunen. Antalet öppet arbetslösa personer i Marks kommun räkna-

des till 575 i maj 2020, att jämföra med 368 personer föregående år. 

 

Dagens sammanträde 
 
Verksamhetschef Sara Dahlin och ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör 

för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Bodil Wennerström (S) föreslår att följande beslut fattas: 

1. Nämnden noterar informationen. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställning för det fortsatta arbetet med budge-

ten för 2021-2024: 

Läge och inriktning  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att Barn- och utbildningsnämnden 

skall återkomma till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med 

en lägesrapport om AME:s läge och inriktning. 
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Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa lägesbeskrivning och för-

slag på inriktning för AME. 

 

Beslutsgång  
 
Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Bodil Wennerströms (S) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

______________ 

Skickas till: 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef arbetsmarknad och integration, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 92/2020      

Dialog kring uppdrag flexibla arbetssätt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Nämnden noterar informationen. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställning:  

Alla elever har rätt till en bra skolgång. Skolorna gör delvis på olika sätt för 

att tillgodose elevens behov av anpassningar av undervisningen. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa några exempel på hur 

skolorna gör för att tillgodose elevens behov av anpassningar av undervis-

ningen och nyttjandet av flexibla arbetssätt. 

 

 
 
Ärendet 

Nämnden får vid dagens sammanträde information om så kallade flexen-

heter/flexgrupper. Principen bygger på flexibla undervisningsgrupper med 

personal som kan tillgodose särskilt stöd till elever med sådant behov på hel-

tid, deltid eller enstaka tillfällen. I samband med arbetsutskottets senaste mö-

tet, fördes en dialog kring arbetssätten och man beslutade att framöver ge 

förvaltningen ett utredningsuppdrag för eventuell utveckling av flexenheter. 

 
Dagens sammanträde 
 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson, ordförande Leif Sternfeldt och vice ord-

förande Elise Benjaminsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att följande beslut fattas: 

 
1. Nämnden noterar informationen. 

2. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att utifrån dagens in-

formation belysa följande frågeställning:  

Alla elever har rätt till en bra skolgång. Skolorna gör delvis på olika sätt för 

att tillgodose elevens behov av anpassningar av undervisningen. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa några exempel på hur 

skolorna gör för att tillgodose elevens behov av anpassningar av undervis-

ningen och nyttjandet av flexibla arbetssätt. 

 

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) förslag. 
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Beslutsgång  
 
Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Elise Benjaminssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

 

______________ 

Skickas till: 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef elevhälsa, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 93/2020     

Aktuella utredningar för huvudmannen 

Ärendet 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om förvaltningens arbete 

med att hantera klagomål, anmälningar till Skolinspektionen och anmälningar 

till Barn- och elevombudsmannen.  

 

Merparten av dessa ärenden rör på något sätt kränkande behandling och 

stödfrågor. Förvaltningen kommer från och med höstterminen ha ett digitalt 

system för att anmäla kränkande behandling.  

 

Man har märkt av en nedgång av externa anmälningar (t.ex. Skolinspekt-

ionen) sedan man upprättade klagomålsfunktionen. Funktionen har tillfört 

kommunikation mellan kommunen och vårdnadshavare. 

 

Dagens sammanträde 
 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 94/2020  

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28 (31) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 95/2020    

Aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing, verksamhetschef Caroline Ekberg och för-

valtningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händelser: 

• Skolavslutningar och student har genomförts. Anpassningar med hän-

syn till pandemin har i stort sett fungerat, med undantag för studenter 

som inte höll avstånd till varandra. Anhöriga höll avstånd enligt in-

struktioner och andra årskurser i kommunen hade mindre avslutningar 

i små grupper. 

• Beslut har fattats om att till hösten starta ännu en klass inom gymna-

siets samhällsprogram. 

• Sjukfrånvaron inom förvaltningen har varit förhållandevis hög, antagli-

gen med anledning av coronaviruset. Förhoppningen är att det hela 

planar ut i och med sommarlovet. 

• Skolinspektionen har genomfört en generell tillsyn av skolenheter i 

Marks kommun, och rapporterna har inkommit. Dessa kommer nu 

analyseras och diskuteras igen längre fram. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 96/2020     

Redovisning av meddelanden 

 

1) Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Parkskolan i 

Marks kommun 2020-05-07 Dnr 2019-154 611 

2) KF § 52 2020 Beslut Årsredovisningen godkänns 2020-05-08 

3) KF § 58 2020 Beslut Ansvarsfrihet beviljas 2020-05-08 

4) Inbjudan till konferens: Lokal utveckling av ungdomspolitiken 2020-05-15 

5) Viktig information om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB e-

mail från Mediapoolen Västra Götaland AB 2020-05-19 

6) Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Björketorps-

kolan i Marks kommun 2020-05-20 Dnr 2019-155 611 

7) Skolinspektionens beslut för fritidshem efter tillsyn i Marks kommun 2020-05-

27 Dnr 2019-153 600 

8) Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Marks kommun 2020-05-27 

Dnr 2019-153 600 

9) Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Marks 

kommun 2020-05-27 Dnr 2019-153 600 

10)  Skolinspektionens beslut för grundsärskola efter tillsyn i Marks kommun 2020-

05-27 Dnr 2019-153 600 

11)  Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Marks kommun 

2020-05-27 Dnr 2019-153 600 

12)  Skolinspektionens beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Marks kommun 

2020-05-27 Dnr 2019-153 600 

13)  Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Marks kommun 

2020-05-27 Dnr 2019-153 600 

14)  Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion Kommunledningskontoret 

2020-05-29 

15)  Differentierade skolstarter för att minska trängsel och smittspridningen av Co-

vid-19 skrivelse från Svensk Kollektivtrafik 2020-05-29 

16)  Inbjudan till folkhälsokonferens 2020-06-04 

17)  Inbjudan till utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck 2020-06-05 

18)  Inbjudan Trygghetsdag - Konferens om ungdomar och brott 2020-06-05 
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§ 97/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 

 

1) Beslut om mottagande i grundsärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till Särsko-

lans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

2) Beslut om mottagande i grundsärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till Särsko-

lans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

3) Beslut om mottagande i gymnasiesärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till 

Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

4) Beslut om mottagande i gymnasiesärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till 

Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

5) Beslut om mottagande i gymnasiesärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till 

Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

6) Beslut om mottagande i gymnasiesärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till 

Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

7) Beslut om mottagande i gymnasiesärskola 2020-05-15 dnr: hänvisning till 

Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

8) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-23 dnr: 2020-86 

6101-13 

9) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-23 dnr: 2020-86 

6101-14 

10) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-23 dnr: 2020-86 

6101-15 

11) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-23 dnr: 2020-86 

6101-16 

12) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-17 

13) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-18 

14) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-19 

15) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-20 

16) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-21 

17) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-22 

18) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-25 dnr: 2020-86 

6101-23 

19) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan 2020-05-23 dnr: 2020-86 

6101-24 
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20) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Bäckadalsgymnasiet, Jönköpings kommun 

2020-05-19 dnr: 2020-88 6101-3 

21)  Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i grundskola 2020-

05-06 dnr: 2020-7 605-6  

22)  Överenskommelse med Svenljunga kommun om placering i grundskola 2020-

05-06 dnr: 2020-6 605-3 

23)  Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-05-

06 dnr: 2020-7 605-7 

24)  Överenskommelse med Göteborgs stad om placering i förskola 2020-05-29 

dnr: 2020-8 605-9 

25)  Överenskommelse med Borås stad om placering i förskola 2020-04-23 dnr: 

2020-30 605-3 

26)  Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i grundskola 2020-05-

07 dnr: 2020-65 605-3 

27)  Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i grundskola 2020-05-

25 dnr: 2020-65 605-4 

28)  Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i grundskola 2020-05-

20 dnr: 2020-65 605-5 

29)  Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-05-07 

dnr: 2020-65 605-6 

30)  Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskoleverksamhet 

2020-05-06 dnr: 2020-76 605-3 

31)  Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskoleverksamhet 

2020-05-06 dnr: 2020-76 605-4 

32)  Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 05-2020 

33)  Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 05-2020 

34)  Beslut om avstängning vuxenutbildningen 2020-05-11 dnr: 2019-9 606-21 

35)  Beslut gällande skolskjuts för elev 2020-05-20 dnr: 2019-97 623-55 

36)  Ordförandebeslut om flexibla möjligheter för skolor som är öppna under pan-

demin att förändra sin verksamhet 2020-05-18 dnr: 2020-63 60-23  

37)  Beslut om avgiftsfri förskola för elev 2020-01-07 dnr: 2020-94 63 


