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Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén  

 S Bodil Wennerström  

 S Yasin Abbes  

 S Daniel Fleck tjänstgör för Petra Vogel (S)  

 C Ann-Christine Andreasson  

 L Niklas Herneryd  

 M Håkan Mauritzon tjänstgör för Anders Lindahl 

(M) 

 

 KD Rune Imberg  

 SD Natalia E Henriksson  

 M Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Jarl Krüger 

(SD) 

§§ 117 - 

128 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V)  

    

Övriga närvarande S Helena Johansson 

Ej tjänstgörande ersät-

tare 

C David Olsson  

 C Catarina Johansson  

 KD Per-Åke Älvebrandt  

    

Fackliga företrädare  Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet §§ 117 - 

123, 125 - 

128 

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  
Marie Wank, ekonom 

§§ 125 - 

126 

  
Johan Höglund, ekonom 

§§ 125 - 

126 

  Caroline Billing, verksamhetschef § 125 

  
Caroline Ekberg, verksamhetschef 

§§ 117 - 

124 

  
Marie Tell, verksamhetschef 

§§ 117 - 

124 

  Annsofie Nelje, rektor §§ 117 - 

124 

  
Malin Carlsson, rektor 

§§ 117 - 

124 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 127 

    

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-10-22, kl. 12.00 

  

  

  

  

Underskrifter Sekreterare Anna Brogren   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  
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Innehållsförteckning 

 

Förändring av ärendelistan § 117  

Anmälan och prövning av jäv § 118  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 119  

Medborgarförslag om förskola Björketorp § 120  

Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp § 121  

Sammanträdesplan 2021 för Barn- och utbildningsnämnden § 122  

Återremitterad motion om intraprenad § 123  

Information om Skolinspektionens tillsynsrapporter § 124  

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 125  

Ekonomisk månadsrapport § 126  

Prognoser inför beslut om ny skola § 127  

Rapport från kontaktpolitiker § 128  

Aktuella händelser § 129  

Meddelanden § 130  

Delegationsbeslut § 131  
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§ 117/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Ärende om kommunikation tillförs ärendelistan, och behandlas under ärende 15 
som punkt 15b. 
 

Dagens sammanträde 

 

Leif Sternfeldt (C) anmäler en fråga om kommunikation, och föreslår att den 

tas upp som ärende 15b. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om ändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

________________ 
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§ 118/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Lisa Ståhl Andersson (M) anmäler jäv på ärende 16: Meddelanden. 

 

________________ 
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§ 119/2020    

 

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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§ 120/2020    Dnr 2020-70 600 

Medborgarförslag om förskola i Björketorp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Medborgarförslaget anses vara besvarat genom Barn- och utbildningsnämndens 
beställning av förstudien. 
 

 
Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat 2020-02-20 förslås det åtgärder för Björketorps 

förskola och skola.  

 
Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige beslutade i § 20, 2020-02-27 att medborgarförslaget om 

Björketorps förskola och skola överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 

för handläggning och beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare konstaterat att strukturen för Björ-

ketorps förskola och skola behöver ses över för att ta fram alternativ för ny-

byggnation och ombyggnation. I beslut § 110, 2020-09-17 har Barn- och ut-

bildningsnämnden beslutat att beställa en förstudie av Teknik- och service-

nämnden av om-, till eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av 

skolan i Björketorp. 

Detta för att öka antal förskoleplatser och tillgodose behovet av lokaler för sko-

lan, samt för att åstadkomma en ändamålsenlig förskola och skola som erbju-

der en god lär- och arbetsmiljö. I förvaltningens tjänsteskrivelse från 2020-09-

28 föreslås följande beslut: 

Medborgarförslaget anses vara besvarat genom Barn- och utbildningsnämndens 

beställning av förstudien. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-

01, där man kom fram till följande förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses vara besvarat genom Barn- och utbildningsnämndens 

beställning av förstudien. 

 
Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.   

_______________ 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 121/2020    Dnr 2020-71 600

    

Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Medborgarförslaget om gymnastikhall i Björketorp anses vara besvarat genom 
Barn- och utbildningsnämndens beställning av förstudie. 
 

 
Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat 2020-02-20 förslås det åtgärder för Björketorps 

förskola och skola.  

Ärendets behandling 

 

Kommunfullmäktige beslutade i § 20, 2020-02-27 att medborgarförslaget om 

Björketorps förskola och skola överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 

för handläggning och beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare konstaterat att strukturen för Björ-

ketorps förskola och skola behöver ses över för att ta fram alternativ för ny-

byggnation och ombyggnation. I beslut § 110, 2020-09-17 har Barn- och ut-

bildningsnämnden beslutat att beställa en förstudie av Teknik- och service-

nämnden av om-, till eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av 

skolan i Björketorp. 

Detta för att öka antal förskoleplatser och tillgodose behovet av lokaler för sko-

lan, samt för att åstadkomma en ändamålsenlig förskola och skola som erbju-

der en god lär- och arbetsmiljö. I förvaltningens tjänsteskrivelse från 2020-09-

28 föreslås följande beslut: 

Medborgarförslaget anses vara besvarat genom Barn- och utbildningsnämndens 

beställning av förstudien. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-

01, där man kom fram till följande förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses vara besvarat genom Barn- och utbildningsnämndens 

beställning av förstudien. 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Bodil Wennerström (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 
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Medborgarförslaget om gymnastikhall i Björketorp anses vara besvarat genom 

Barn- och utbildningsnämndens beställning av förstudie. 

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

Bodil Wennerströms (S) förslag. Ordföranden ställer båda förslag mot varandra 

och finner att nämnden antar Bodil Wennerströms (S) förslag. 

_______________ 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 122/2020    Dnr 2020-154 006 

Sammanträdesplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 11/2, 18/3, 15/4, 12/5, 10/6, 
13/9, 14/10, 11/11 och 9/12 under 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 4/2, 4/3, 29/3, 
6/5, 27/5, 6/9, 7/10, 28/10, och 22/11 under 2021. 
 
Mötena börjar 09.00 med undantag för 22/11 då det börjar 13.30. 
Den 18 mars är det heldag, då det är temadag på förmiddagen och samman-
träde på eftermiddagen.  
 
Förvaltningschef uppdras att till nämndens sammanträde i december redovisa 
förslag på tilläggsbeslut till sammanträdesplanen gällande ärendeprocessen. 
Förslaget skall innefatta bestämmelser kring ärendens initiering och anmälan, 
handläggning, inlämningstider samt ansvar för ärendens bevakning och prak-
tiska hantering. 
 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 

Förslaget på sammanträden är anpassat till sammanträdesplan för kommunsty-

relse och kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till de datum då rappor-

ter och uppföljningar till kommunstyrelsen ska lämnas in, presidiedagar samt 

helg- och lovdagar. 

Sammanträdestiden är vanligtvis 09.00 på torsdagar.   

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till tidplan för sammanträden med Barn och utbildnings-

nämnden, Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, presidiemöten samt 

gemensamma presidiedagar 2021, version 1.0 daterad 2020-10-07. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07, där följande beslut föreslås: 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 11/2, 18/3, 15/4, 12/5, 10/6, 

13/9, 14/10, 11/11 och 9/12 under 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 4/2, 4/3, 29/3, 

6/5, 27/5, 6/9, 7/10, 28/10, och 22/11 under 2021. 

Mötena börjar 09.00 med undantag för 22/11 då det börjar 13.30. 

Den 18 mars är det heldag, då det är temadag på förmiddagen och samman-

träde på eftermiddagen.  

Förvaltningschef uppdras att till nämndens sammanträde i december redovisa 

förslag på tilläggsbeslut till sammanträdesplanen gällande ärendeprocessen. 

Förslaget skall innefatta bestämmelser kring ärendens initiering och anmälan, 

handläggning, inlämningstider samt ansvar för ärendens bevakning och prak-

tiska hantering. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-

01. 

Dagens sammanträde 

 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 

så sker.  

_______________ 

Skickas till: 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschefer, Barn och utbildningsförvaltningen 
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§ 123/2020    Dnr 2019-127 600 

Återremitterad motion om intraprenad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa möj-
ligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda till 
ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det ställer 
nya krav på ledning och styrning från förvaltningen.  
 
Reservationer 
Elise Benjaminsson (M), Lisa Ståhl Andersson (M) och Håkan Mauritzon (M) re-
serverar sig till förmån för Elise Benjaminssons (M) förslag. 
 

 
Ärendet 

Tomas Johansson (M), Elise Benjaminsson (M) och Ann Iberius-Orrvik (M) har 

inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Marks kommun ska 

öppna upp för större inflytande för medarbetarna genom att införa möjligheten 

att driva förskola, skola, äldreboende och LSS på intraprenad.   

Motionsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Marks kommun testar att införa intraprenad som möjlig driftsform och öppnar 

upp för enheter inom vård, skola och omsorg att anmäla sitt intresse för att ge-

nomföra piloter. 

Minst en enhet inom respektive vård, skola och omsorg erbjuds en intraprenad-

lösning. 

Marks kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i hur man be-

driver intraprenad. 

Marks kommun underlättar och aktivt hjälper de medarbetare inom de kommu-

nala verksamheter som vill starta upp intraprenad.   

 

Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige remitterade 2018-06-20, § 98, motionen till kommunsty-

relsen.  

2019-09-04 översändes motionen till berörda förvaltningar för synpunkter.  

Dialog fördes med kommunledningskontoret om ärendet skulle till nämnd eller 

inte men fick till svar att remissen avsedd för tjänstemannasynpunkter. För-

valtningen översände ett yttrande till kommunledningskontoret 2019-11-01. 

Efter ytterligare diskussioner har det framkommit att ärendet behöver behand-

las av nämnd.  
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Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-02-06, § 19, där 

beslut fattades om svar på motionen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt 2020-09-02, § 143, där beslut 

fattades om att återremittera ärendet för att återigen höra Barn- och utbild-

ningsnämnden vad gäller arbetsbelastningen hos förvaltningen i relation till att 

införa möjligheten att driva förskola och skola på intraprenad. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett svar på återremissen, daterat 2020-10-08, där 

följande föreslås: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa möj-

ligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda till 

ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det ställer 

nya krav på ledning och styrning från förvaltningen. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Beslutsgång 

 

Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till motionen.  

Jessica Rodén (S) och Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; förvaltningens, till 

vilket Jessica Rodén (S) och Natalia E Henriksson (SD) yrkat bifall. Elise Benja-

minssons (M) förslag, om att bifalla motionen. Ordföranden ställer båda förslag 

mot varandra och finner att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 

Elise Benjaminsson (M), Lisa Ståhl Andersson (M) och Håkan Mauritzon (M) re-

serverar sig till förmån för Elise Benjaminssons (M) förslag. 

Protokollsanteckning av Rune Imberg (KD): 

Jag vill uttrycka mitt principiella instämmande i intentionen i Moderaternas 

motion om intraprenad i Marks kommun. I nuläget är det svårt att aktualisera 

denna fråga, men jag ser gärna att den väcks på nytt inom de närmaste åren. 

_______________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 124/2020     

 
Information om Skolinspektionens tillsyns-
rapporter 
 
 
Ärendet 

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn av huvudmannen och Öxa-

bäckskolan samt regelbundna kvalitetsgranskningar av ett antal skolenheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat besluten och arbetar med åt-

gärder inom de områden där Skolinspektionen har funnit brister eller utveckl-

ingsområden.  

 

Dagens sammanträde 

 

Verksamhetscheferna Marie Tell och Caroline Ekberg samt rektorerna Malin 

Carlsson och Annsofie Nelje redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så  

sker. 

_______________ 

  

Dnr 2019-153 600  

Dnr 2019-154 611 

Dnr 2019-155 611 

Dnr 2019-159 611 

Dnr 2019-161 611 
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§ 125/2020     

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 
 
Ärendet 

Antagningsstatistiken för Marks gymnasieskola har lämnats från Antagningsen-

heten Sjuhärad. Det har skett en viss uppgång i antalet förstahandssökande till 

Marks gymnasieskola. Flera program har ett högt söktryck, men det finns pro-

gram som har låg andel sökande i förhållande till platser. Barn- och utbild-

ningsförvaltningen har analyserat siffrorna och planerat aktiviteter med ut-

gångspunkt i dem. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så  

sker. 

_______________ 
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§ 126/2020    Dnr 2020-64 042 

 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 
Ärendet 
 

Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget inom Barn- och utbildningsnämn-

dens verksamhetsområde efter september månads slut.  

Bland annat redovisas sjuklönekostnader, bidrag, och en analys av effekter/för-

utsättningar om Kommunfullmäktige fattar beslut om att nämnden tillåts över-

skrida tilldelad ram.  

Driftsredovisning för de olika verksamhetsområdena har analyserats i förhål-

lande till fjolårets utfall, årets budget och budgetavvikelse.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 127/2020  

    

Prognoser inför beslut om ny skola 
 
Ärendet 

I november väntas nämnden fatta ett inriktningsbeslut för en ny skola i Skene, 

som primärt kommer att handla om val av tomt, storlek på byggnader och ele-

vantal. Nämnden får inför detta information om befolkningsprognoser från SCB 

med antaganden per ort i kommunen. Prognoserna visar hur många barn som 

väntas födas, förväntad immigration samt in- och utflyttning. 

Dagens sammanträde 
 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

_______________ 
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§ 128/2020  

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Dagens sammanträde 
 

Bodil Wennerström (S) berättar att hon besökt Sjöbyskolan, och Niklas Herne-

ryd (L) att han besökt Örbyskolan. Båda återger och sammanfattar sina obser-

vationer från besöken. 

________________ 
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§ 129/2020 (A)    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-

ser: 

• Användandet av skolplattformen V-klass. Förvaltningen jobbar vidare 

med införandet för att allt ska hamna på plats. I årskurs 1-6 har respon-

sen på systemet i allmänhet varit mycket positiv. En fråga som återstår 

att arbeta med är användandet i förskolan. Tanken är att föräldrar ska 

lägga in när de har för avsikt att hämta och lämna sina barn. Detta blir 

underlag för debitering, och har även fördelen att förskolan ska kunna 

planera sin tid utifrån denna kommunikation som är mer precis kring ti-

der än tidigare. 

• Förvaltningen och dess enheter jobbar för närvarande intensivt med 

närvarofrågor.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 129/2020 (B)    

 

Kommunikation 

 

Dagens sammanträde 

 

Jessica Rodén (S) väcker frågan om hur det ser ut med kanaler till kommunens 

kommunikationsenhet. Detta då det noterats att kommunens nyhetsflöde sällan 

innehåller rapporteringar från Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-

råde och dess enheter.  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för hur det ser ut med kanaler 

till kommunens kommunikationsenhet i dagsläget. 

 

Ärendet diskuteras.  

 

Rune Imberg (KD) föreslår att presidiet lyfter frågan med kommunstyrelsen. 

 

Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att eventuella föränd-

ringar i nuvarande upplägg får initieras via ett politiskt förslag kring innehållet i 

kommunens kommunikationsstrategi. 

 

_______________ 
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§ 130/2020     

Redovisning av meddelanden 

1) KF § 125 2020 Svar på motion om kvalificerade fältassistenter 2020-09-24 

2) KF § 127 2020 Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

2020-09-24 

3) KS § 141 2020 sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020-09-02  

4) KS § 143 2020 Svar på motion om intraprenad 2020-09-02 

5) KS § 154 2020 Riktlinje om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella tra-

kasserier och repressalier 2020-09-02 

6) KS § 155 2020 Ny vision för Marks kommun 2020-09-02 

7) KSAU § 214 2020 Anvisning till nämndplan 2021-2022 2020-09-16 

8) Anmälan till Barn- och elevombudet om kränkande behandling vid Strömskolan 

2020-09-21 dnr 2020-150 606 

9) Begäran från Skolinspektionen om yttrande med anledning av anmälan gällande 

Marks gymnasium 2020-09-10 dnr 2020-147 606 

10)  Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan mot Marks gymnasium 

2020-08-28 dnr 2020-139 606 

11)  Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan mot Sjöbyskolan till 

Marks kommun 2020-09-21 dnr 2020-153 606 

12)  Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Marks kom-

muns klagomålshantering 2020-09-24 dnr 2020-100 606 

13)  Överklagan på beslut om skolskjuts 2020-09-22 dnr 2020-151 623 

14)  Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020, cirkulär från 

SKR 2020-09-24 
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§ 131/2020     

Redovisning av delegationsbeslut 

 

1) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 09/2020 

2) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 09/2020 

3) Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-09-08 

dnr: 2020-7 605-13 

4) Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-09-08 

dnr: 2020-7 605-14 

5) Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 

2020-09-08 dnr: 2020-7 605-15 

 

 


