
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (10) 
 Barn- och utbildningsnämnden  

 2020-09-17 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Abbottsalen, Rydal, 17 sep kl. 08.30 – 18.20. Pauser 10:30-10:50, 

12:05-13:10 och 15.15-15.30. Del av ordinarie sammanträde vid 

samma tid. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén §§ 103 - 

116 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Jessica Rodén (S) §§ 

98 - 102, tjänstgör för Jarl Krüger (SD) §§ 103 

- 116 

 

 S Bodil Wennerström  

 S Yasin Abbes §§ 98 - 110 

 S Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (S)  

 C Ann-Christine Andreasson  

 L Egon Svensson tjänstgör för Niklas Herneryd 

(L) 

§§ 98 - 102 

 L Niklas Herneryd §§ 103 - 

116 

 M Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Anders Lin-

dahl (M) 

§ 98 – 107 

 KD Per-Åke Älvebrandt tjänstgör för Lisa Ståhl An-

dersson (M) 

§§ 108 - 

116 

 KD Rune Imberg  

 SD Natalia E Henriksson § 98 – 107 

 L Egon Svensson tjänstgör för Natalia E Henriks-

son (SD) 

§§ 108 - 

116 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V) §§ 98 - 

102, § 105 

- 107 

 V Arthur Thiry §§ 103 - 

104 

    

Övriga närvarande   

Ej tjänstgörande ersättare SD Jarl Krüger (distansdeltagande) §§ 98 - 107 

 L Egon Svensson §§ 103 - 

107 

 KD Per-Åke Älvebrandt §§ 98 - 107 

 SD Jelina Kronberg Thomasdotter (distansdelta-

gande) 

§§ 98 - 107 

 V Princella Lizarazu §§ 103 - 

104 

    

Fackliga företrädare  
Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet 

§ 98 - del 

av § 108 

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  

Marie Wank, ekonom 

§ 98 – 104, 

§§ 106 - 

107 

  

Johan Höglund, ekonom 

§§ 98 – 

104, § 106 

- del av § 

108 
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Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 

  Caroline Billing, verksamhetschef  

  
Caroline Ekberg, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 

  
Marie Tell, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 

  Sara Dahlin, verksamhetschef §§ 98 - 107 

  Rickard Silva, samordnare samhällsskydd § 105 

  
 Malin Ankarstrand, enhetschef 

§§ 108 - 

110 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 108  

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom del av § 

102 – del 

av § 103 

  Leo Rosenberg, utredare § 111 

    

Övriga närvarande  Arkitektbyrån Fredblad § 108 
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2020-09-17 

 
Anslaget är publicerat 2020-09-18 - 2020-10-10 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Delårsrapport § 102  

Budget 2021-2023 § 103  

Konsekvensbeskrivning av 2% minskade ramar § 104  
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§ 102/2020    Dnr. 2020-64 042 

Delårsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
1. Barn-och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en pro-

gnos för året med ett underskott om 10 mnkr. 
 
2. Barn-och utbildningsnämnden beslutar flytta 4 mnkr från förvaltningsge-

men-samma medel till grundskolans verksamhet. 

 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Leif Sternfeldt    Elise Benjaminsson 
Ordförande   Justerande 
 

Ärendet 
 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 

månader. Rapporten innehåller också en prognos för året. Nämnders och sty-

relsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Enligt Kommunfullmäktiges Budget 2020-2023 ska varje nämnd och styrelse 

följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera till kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär i 

första hand att det är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händel-

ser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men 

framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad 

det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som hel-

het. 

Barn- och utbildningsförvaltningens samlade bedömning är att nämnden kom-

mer att uppfylla sina grunduppdrag i hög grad inom verksamheterna förskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För verksamheten 

grundskola, grundsärskola och fritidshem är bedömningen att man delvis kom-

mer uppfylla sitt grunduppdrag. 

För år 2020 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokost-

naderna kommer överstiga tilldelad ram med 10 mnkr, varav 5 mnkr enligt 

Kommunstyrelsens godkännande för inköp av AV-utrustning 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens delårsrapport för augusti 2020 (version 1.1.) med bilagan Re-

sultatrapport Stöd och utveckling läsår 2019/2020. 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08, där följande beslut föreslås: 

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

gnos för året med ett underskott om 10 mnkr. 

2. Barn-och utbildningsnämnden beslutar flytta 4 mnkr från förvaltningsgemen-

samma medel till grundskolans verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-

03, där förvaltningen uppdrogs att till dagens sammanträde redovisa delårsrap-

porten i sin helhet. 

 
Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, ekonomer Johan Höglund och Marie 

Wank samt verksamhetschefer Caroline Billing, Caroline Ekberg, Cecilia Rag-

narsson och Marie Tell redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, med omedel-

bar justering.  

 

Förslaget antas. 

_______________ 

 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 103/2020    Dnr. 2020-48 041 

Budget 2021-2023 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Barn-och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 

2021–2024. 
- Barn-och utbildningsnämnden kvarstår med begäran kring utökad ram 

med 5,3 mnkr årligen för Arbetsmarknad och integration/Arbetsmarknads-
center. 

- Barn-och utbildningsnämnden kvarstår med begäran om utökad ram för 
IT-lärverktyg med 7,6 mnkr årligen samt en tillfällig satsning kring kompe-
tensutveckling under en två-årsperiod med 2,7 mnkr per år. 

- Barn-och utbildningsnämnden begär utökad ram för tillkommande lokal-
kostnader 2021-2024. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Leif Sternfeldt    Elise Benjaminsson 
Ordförande   Justerande 
 

Ärendet 
 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Budgetprocessen under våren genomfördes inte som ett vanligt 

år, p.g.a. coronapandemin. Den stora påverkan som pandemin har på sam-

hällsekonomin gör att planeringsförutsättningen för kommande år är mycket 

osäker. Med detta som bakgrund beslutade kommunstyrelsen den 27 maj om 

att uppmana nämnderna att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 

konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-

slagna ramarna för 2021. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens upprättade budgetunderlag för åren 2021-2024 (version 1.1.) 

med bilagor som specificerar kostnader för hyra, kost och städ. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08, där följande beslut föreslås: 

- Barn-och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2021–

2024. 

- Barn-och utbildningsnämnden kvarstår med begäran kring utökad ram med 

5,3 mnkr årligen för Arbetsmarknad och integration/Arbetsmarknadscenter. 

- Barn-och utbildningsnämnden kvarstår med begäran om utökad ram för IT-

lärverktyg med 7,6 mnkr årligen samt en tillfällig satsning kring kompetens-

utveckling under en två-årsperiod med 2,7 mnkr per år. 
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- Barn-och utbildningsnämnden begär utökad ram för tillkommande lokal-

kostnader 2021-2024. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-

03, där förvaltningen uppdrogs att till dagens sammanträde redovisa budgeten 

i sin helhet. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, ekonomer Johan Höglund och Marie 

Wank samt verksamhetschefer Caroline Billing, Caroline Ekberg, Cecilia Rag-

narsson, Marie Tell och Sara Dahlin redogör för ärendet.  

Föredragningen avser budgetunderlaget (version 1.1) exklusive dess konse-

kvensbeskrivning av 2% nedskärningar, då denna del behandlas som ett sepa-

rat ärende (ärende 9). 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, med omedel-

bar justering.  

 

Förslaget antas. 

_______________ 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 104/2020    Dnr 2020-48 041 

Konsekvensbeskrivning av 2% minskade ramar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Framtagen konsekvensbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden god-
känns. Materialet överlämnas till budgetberedningen. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Leif Sternfeldt    Elise Benjaminsson 
Ordförande   Justerande 
 

 
Ärendet 
 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Budgetprocessen under våren genomfördes inte som ett vanligt 

år, p.g.a. coronapandemin. Den stora påverkan som pandemin har på sam-

hällsekonomin gör att planeringsförutsättningen för kommande år är mycket 

osäker. Med detta som bakgrund beslutade kommunstyrelsen den 27 maj om 

att uppmana nämnderna att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 

konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-

slagna ramarna för 2021. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningen har upprättat förslag till konsekvensbeskrivning av 2% minskade 

ramar enligt anvisningar. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-17 

redovisar konsekvensbeskrivningen av 2% minskade ramar.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-

03, där förvaltningen uppdrogs att till dagens sammanträde redovisa budgeten 

i sin helhet. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomer Johan Höglund och Ma-

rie Wank redogör för ärendet.  

Föredragningen avser budgetunderlaget (version 1.1.), dock endast dess kon-

sekvensbeskrivning av 2% nedskärningar. Budgetunderlagets övriga delar har 

behandlats som ett separat ärende (ärende 8).  
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Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Leif Sternfeldt (C) lägger fram följande förslag till beslut:  

Framtagen konsekvensbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden god-

känns. Materialet överlämnas till budgetberedningen. 

 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förslaget, med omedelbar justering.  

 

Förslaget antas. 

 

Protokollsanteckning av Bodil Wennerström (S) och Jessica Rodén (S): 

Vi står ej bakom sista punkten om att minska stödet till barn i behov av särskilt 

stöd. 

_______________ 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

 


