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§ 149/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan, och behandlas efter ärende 21: 
 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
 
- Julbrev till personal 
 

Dagens sammanträde 

 

Leif Sternfeldt (C) anmäler en fråga om entledigande och fyllnadsval av leda-

mot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, samt en fråga om julbrev 

till förvaltningens personal. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

________________ 
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§ 150/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 151/2020    

 

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 (49) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-12-10 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 152/2020    Dnr 2020-95 041 

Nämndplan 2021-2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Presidiet uppdras att tillsammans med förvaltningschefen infoga nedanstå-
ende stycken i nämndplanen: 
 
• Barn- och utbildningsförvaltningen ska implementera Barnkonventionen i 

alla sina verksamheter. Prövning av barns bästa skall alltid göras i ordinarie 
besluts- och ärendeprocess. 

 
• Bästa barnkommun är ett uppdrag i Marks Kommuns Budget 2021-2022 

som kräver att flera förvaltningar samarbetar för att tillförsäkra att barn och 
ungdomar har en jämlik skola, jämlik fritid samt jämlik barndom. För arbetet 
med Bästa barnkommun har under gemensamma poster i kommunens bud-
get tilldelats 3 mnkr för 2021 för att utveckla och samordna insatser mellan 
olika förvaltningar till barn och ungdomar som är i behov av stöd från sam-
hället. Styrgruppen för barn och unga ska vara beredande inför kommunsty-
relsen beslut om ramens användning. Barn-och utbildningsnämnden vill att 
nämnd och förvaltning aktivt deltar i detta arbete. Kommunstyrelsen kom-
mer följa projekten som beslutas inom ramen för Bästa barnkommun.  

 
• Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2021-2022 att det i nämndernas 

nämndplan ska framgå att förvaltningschef har att verkställa att samver-
kansavtal följs samt att återredovisa vilka forum för samverkan som finns, 
hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. Återrapportering görs 
vid de ordinarie delårsrapporteringarna och i bokslutet. 

 
-  Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021–2022 antas 
   och skickas till Kommunstyrelsen. 
 
-  Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från 
   kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för Lyckeskolan. 
 
-  Den utökade ramen på 13 mnkr från Kommunfullmäktige fördelas med 6,5         
mnkr till IT-lärverktyg, 4,5 mnkr till arbetsmarknadsenheten och 2 mnkr till      
grundskolan. 
 
-  Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med 
    nedanstående budgetramar, för år 2021: 
   • Förskola 189,7 mnkr 
   • Fritidshem 49,6 mnkr 
   • Grund- och gymnasiesärskola 32,0 mnkr 
   • Grundskola 375,8 mnkr 
   • Gymnasieskola 152,8 mnkr 
   • Vuxenutbildning 14,5 mnkr 
   • Arbetsmarknadsfrågor 11,3 mnkr 
   • Förvaltningsövergripande 75,4 mnkr 
   • IT-lärverktyg 12,6 mnkr 
   • Reserv 4,6 mnkr 

 

Reservation 
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Rune Imberg (KD), Elise Benjaminsson (M), Håkan Mauritzson (M), Natalia E 
Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Elise Benjaminsson (M), Rune Imberg (KD) och Anders Lindals (M) förslag. 

 

 
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. Utifrån fullmäktiges budget fast-

ställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. 

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger 

även på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till nämndplan 2021-2022, version 1.2. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11, med följande förslag till 

beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021–2022 antas och skickas 

till Kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från kommunstyrelsen för 

tillkommande lokalkostnader för Lyckeskolan. 

3. Den utökade ramen på 13 mnkr från Kommunfullmäktige fördelas med 6,5 

mnkr till IT-lärverktyg, 4,5 mnkr till arbetsmarknadsenheten och 2 mnkr till 

grundskolan. 

4. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med 

nedanstående budgetramar, för år 2021: 

• Förskola 189,7 mnkr 

• Fritidshem 49,6 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola 32,0 mnkr 

• Grundskola 375,8 mnkr 

• Gymnasieskola 152,8 mnkr 

• Vuxenutbildning 14,5 mnkr 

• Arbetsmarknadsfrågor 11,3 mnkr 

• Förvaltningsövergripande 75,4 mnkr 

• IT-lärverktyg 12,6 mnkr 

• Reserv 4,6 mnkr 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid två till-

fällen, den 22 oktober 2020, § 68, samt den 26 november 2020, § 73, dock 

utan att lämna förslag till beslut. 
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Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell, kvalitéts-

utvecklare Camilla Tibblin samt ekonomer Hanna Grunditz-Svensson, Johan 

Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) lämnar, å markmajoritetens vägnar, följande förslag till be-

slut: 

 

- Presidiet uppdras att tillsammans med förvaltningschefen infoga nedanstå-

ende stycken i nämndplanen: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen ska implementera Barnkonventionen i 

alla sina verksamheter. Prövning av barns bästa skall alltid göras i ordina-

rie besluts- och ärendeprocess. 

• Bästa barnkommun är ett uppdrag i Marks Kommuns Budget 2021-2022 

som kräver att flera förvaltningar samarbetar för att tillförsäkra att barn 

och ungdomar har en jämlik skola, jämlik fritid samt jämlik barndom. För 

arbetet med Bästa barnkommun har under gemensamma poster i kommu-

nens budget tilldelats 3 mnkr för 2021 för att utveckla och samordna insat-

ser mellan olika förvaltningar till barn och ungdomar som är i behov av 

stöd från samhället. Styrgruppen för barn och unga ska vara beredande in-

för kommunstyrelsen beslut om ramens användning. Barn-och utbildnings-

nämnden vill att nämnd och förvaltning aktivt deltar i detta arbete. Kom-

munstyrelsen kommer följa projekten som beslutas inom ramen för Bästa 

barnkommun.  

• Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2021 -2022 att det i nämnder-

nas nämndplan ska framgå att förvaltningschef har att verkställa att sam-

verkansavtal följs samt att återredovisa vilka forum för samverkan som 

finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. Återrapportering 

görs vid de ordinarie delårsrapporteringarna och i bokslutet. 

-  Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021–2022 antas och skickas 

till Kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från kommunstyrelsen för till-

kommande lokalkostnader för Lyckeskolan. 

- Den utökade ramen på 13 mnkr från Kommunfullmäktige fördelas med 6,5 

mnkr till IT-lärverktyg, 4,5 mnkr till arbetsmarknadsenheten och 2 mnkr till 

grundskolan. 

- Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med 

nedanstående budgetramar, för år 2021: 

• Förskola 189,7 mnkr 

• Fritidshem 49,6 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola 32,0 mnkr 
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• Grundskola 375,8 mnkr 

• Gymnasieskola 152,8 mnkr 

• Vuxenutbildning 14,5 mnkr 

• Arbetsmarknadsfrågor 11,3 mnkr 

• Förvaltningsövergripande 75,4 mnkr 

• IT-lärverktyg 12,6 mnkr 

• Reserv 4,6 mnkr 

 

Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Rune Imberg (KD) lämnar ett 

tilläggsyrkande enligt följande: 

Det övergripande målet för skolan ska vara höga förväntningar kring resultat-

utveckling där alla elever får möjlighet till en kunskapsprogression. Skolan är 

en arbetsplats som ska präglas av en god arbetsmiljö för både barn och peda-

goger. 

Det faktum att 21,1 % av eleverna i årskurs 9 i Marks kommun inte klarar be-

hörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet, tycker vi är mycket allvarligt. I 

en helt vanlig klass med 24 elever är det alltså 5 som går ur 9:an utan behörig-

het till gymnasiet. Utan gymnasieutbildning riskerar man att få det mycket 

svårt att komma in på arbetsmarknaden. Också i årskurs 3 och 6 ser vi bekym-

mer avseende kunskapsnivåerna. Utvecklingen måste vändas och mötas av åt-

gärder.  

Rent generellt vill vi moderater och kristdemokrater göra insatser så tidigt som 

möjligt, i de lägre åldrarna innan problemen växer sig större. Vår övertygelse 

är att ju längre tiden går, desto mer riskerar eleverna att halka efter och att 

det då kan bli en mycket svår uppgift att komma igen. Därför vill vi till exempel 

se insatser i form av lexis/läxläsning i anslutning till skoldagens slut för att 

skapa en rutin i lärandet och i så hög grad som möjligt undvika att elever hal-

kar efter och faller mellan stolarna. Samtidigt måste fokus ligga på att lösa de 

mer kritiska övergångarna mellan åk 3-4 och åk 6-7 men framför allt på att 

upprätthålla de yngre barnens lust att lära.  

För att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, så 

måste fokus läggas på att säkerställa en god arbetsmiljö både för elever och 

lärare. Bristande studiero, stök och otrygghet, drabbar alla och då kanske spe-

ciellt svaga elever och vissa pojkar. Situationen i skolan med ett på vissa håll 

hårt klimat, kan framkalla ångest med magont och huvudvärk, sömnproblem 

och irritation hos elever, och alltför många elever är idag hemmasittare. Detta 

är också en viktig arbetsmiljöfråga med betydelse för sjukfrånvaro och perso-

nalomsättning. Vi vill se ett starkt fokus på att implementera och breddinföra 

former för ökad studiero, till exempel mindre undervisningsgrupper vid behov, 

samt tillse att pedagoger och rektorer känner sig trygga i arbetet med att öka 

studieron i klassrummet. Därtill vill vi se ett utökat samarbete mellan hem och 

skola. 

Skolan är till för alla barn, och alla ska få möjlighet att nå sin fulla potential. 

Det är viktigt att det finns resurser och goda arbetssätt för att även möta för 

de elever som har lätt för att lära.  

Vi vill att skolan, både i klassrummet och på rasterna, ska vara en fredad zon 

från mobiltelefoner. Alltfler forskare för fram konsekvenserna av en ökande 

skärmtid. Det gäller den psykiska ohälsan och stressrelaterade problem, 
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mindre rörelse bland barn och unga och fysiska hälsoproblem såsom synpro-

blem. Det är viktigt att beakta sambandet mellan rörelse/mående/lärande. Vi 

anser inte att skolan ska bidra till att öka barens skärmtid ytterligare om det 

inte finns särskilda skäl. Det ska emellertid självklart finnas teknisk utrustning i 

klassrummet för att ta del av till exempel strömmat undervisningsmaterial etc. 

Inom detta område ser vi ett stort behov av kraftsamling för att nå likvärdig-

het. Dock är det viktigt att inse att IT och surfplattor inte är ett mål utan ett 

hjälpmedel, och varken kan eller ska ersätta andra vägar att lära och hämta 

information. 

Alla människor är olika, så också barn och unga, varför vi vill uppmuntra till fler 

alternativ. Vi tror att en mångfald av utförare kan göra att varje barn hamnar i 

den kontext som just det barnet behöver. Vissa mår alldeles utmärkt i försko-

lan med den dynamik som finns där, andra mår bättre i mindre grupper, hos 

barndagvårdare, eller i kooperativa lösningar.  

Entreprenörskap och företagande är avgörande för en framgångsrik kommun 

och det är viktigt att skolan strukturerat arbetar med entreprenörskap i många 

ämnen till exempel genom prao, kommunens historia av småföretagare och fö-

retagsbesök. 

För att vända utvecklingen krävs omedelbara insatser. Genom att vara tydliga 

från politiken, bygga gemensamma stödjande strukturer, rutiner och forum för 

kunskapsutbyte och kompetensutveckling, tror vi att vi kan stötta verksam-

heten, lärare och rektorer i deras viktiga arbete. Vi konstaterar att den av 

Kommunfullmäktige antagna budgeten inte ger någon klart definierad färdrikt-

ning för Barn- och utbildningsnämndens arbete, och vi önskar därför en tydli-

gare politisk prioritering i nämndplanen. Utöver vad som anförts ovan föreslår 

därför Moderaterna och Kristdemokraterna att nedanstående punkter tas i be-

aktande och arbetas in i nämndplanen för Barn- och utbildningsnämnden: 

Att  sommarlovskolan begränsas till att omfatta dem som enligt lag ska omfat-

tas, och att barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda och inrätta en 

modell med ”Lexis”/läxhjälp i anslutning till skola/fritids i grundskolan. Om 

möjligt, involvera ideella krafter och civilsamhället i detta arbete.  

Att  nämndens kostnader per huvudverksamhet och per barn/elev, ska harmo-

nisera bättre med rikssnittet avseende kostnader. Häri ligger en effektivisering 

av vuxenutbildningen och av SFI där kostnaderna ska täckas av statsbidragen. 

Att  arbeta fram gemensamma stödjande ordningsregler för grundskolorna i 

Marks kommun, där lokala avsteg kan göras utifrån varje skolas behov. Detta 

är en del i att öka likvärdigheten i skolorna samt stötta och avlasta rektors ar-

betsuppgifter.  

Att  uttala att grundskolan ska vara mobilfri, om inte annat beslutas lokalt. Det 

handlar såväl om att främja ökad rörelse och social interaktion men också om 

att minska risken för mobbning och psykisk ohälsa.  

Att  erbjuda alla elever i åk 2 eller åk 3 möjlighet att göra en ”Kommunen-

/Sjuhäradrunt”-resa med fokus på kulturhistoriska platser, miljöer och händel-

ser. För att öka likvärdigheten i grundskolorna och ge eleverna en ökad kun-

skap om närområdet kan detta förslagsvis göras till en del av Kulturpasset. 

Att  genomföra en medarbetarenkät kring den upplevda psykosociala arbets-

miljön bland medarbetarna samt genomföra en avgångsenkät när medarbetare 

slutar. 
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Att  i enlighet med en motion från Moderaterna, erbjuda en förskoleenhet och 

en skolenhet att övergå till att drivas som Intraprenad samt vara öppen för och 

uppmuntra fler alternativa utförare såsom dagbarnvårdare. 

Att  inrätta minst en resursenhet/resursskola för de elever som under en tid, 

har behov av extra stöd i en ny miljö. 

Att  för att öka likvärdigheten och möjligheterna för alla elever att välja skola, 

utreda kostnaden för att införa fria skolresor för alla elever som väljer en an-

nan skola än den anvisade. 

Att  genomföra ett utvecklingsarbete för ökad likvärdighet och underlätta pla-

nering av undervisningen genom en gemensam plattform/kunskapsbank för ut-

byte av undervisningsmaterial. 

Att  arbeta fram tydliga strukturer för karriär-, utvecklings- och fortbildnings-

möjligheter för samtliga professioner.   

Att arbeta fram en handlingsplan för att avlasta pedagogerna arbetsuppgifter 

bland annat genom ”uppgiftsväxling” och öppna upp för nya yrkesgrupper 

såsom lärarassistenter. 

Att utreda om och hur vikariehanteringen kan effektiviseras och förenklas ur 

ett lokalt perspektiv. 

Att  öka och uppmuntra frivilligverksamhet i skolan med frivilligsamordning. 

Att  stärka möjligheten att välja annan form av barnomsorg till exempel famil-

jedaghem, föräldrakooperativ för en ökad mångfald och fler alternativ. 

 

Arthur Thiry (V), Niklas Herneryd (L), Bodil Wennerström (S) och Ann-Christine 

Andreasson (C) yrkar bifall till Leif Sternfeldt (C) och Markmajoritetens förslag. 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal 

(M) och Rune Imbergs (KD) förslag. 

Beslutsgång  

Beslutsomgång 1 

Ordföranden frågar om Barn- och utbildningsnämnden antar eller avslår Leif 

Sternfeldts mfl förslag till beslut, och finner att det antas.  

Beslutsomgång 2 

Ordföranden frågar om Barn- och utbildningsnämnden antar eller avslår Elise 

Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Rune Imbergs (KD) tilläggsyrkande, 

och finner att det avslås.  

Reservation 

Rune Imberg (KD), Elise Benjaminsson (M), Håkan Mauritzson (M), Natalia E 

Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Elise Benjaminsson (M), Rune Imberg (KD) och Anders Lindals (M) förslag. 

_______________ 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kvalitét och utveckling 
Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 153/2020    Dnr 2020-216 040 

Reviderad modell för resursfördelning inom förskola och fri-
tidshem från år 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av 
resursfördelningsmodell från 2021 avseende verksamheterna förskola 
och fritidshem. 

 

 
Ärendet 
 

Grunden till de resursfördelningsmodeller som i Marks kommun gällt för för-

skola, fritidshem och grundskola beslutades inför 2016 och utgår från att få en 

så likvärdig fördelning som möjligt av kommunens resurser. 

 

En utvärdering av nuvarande modell genomfördes så sent som under våren 

2019, och resultatet föredrogs för Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, 

§ 66. 

 

Från hösten 2020 saknas systemstöd för resursfördelning utifrån nuvarande 

beslutad modell, och ett nytt beslut om fördelningsgrund inom förskola och fri-

tidshem behöver därför fattas. 

 

Ärendets behandling 

 

Förvaltningens förslag till ny resursfördelningsmodell, daterad 2020-11-11. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av resursfördelningsmo-

dell från 2021 avseende verksamheterna förskola och fritidshem. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 74. 

 
Dagens sammanträde 

 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  

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

så sker. 

_______________ 

Expedieras till: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola och fritidshem 
Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 154/2020    Dnr 2020-225 600 

Prislista interkommunalt och fristående förskola, grund-
skola och gymnasieskola 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2021 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 
 
Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2021 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2, 4 och 5. 

 

 
Ärendet 
 

När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 

barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommu-

nen ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidragsbe-

loppen ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever som 

är placerade i kommunen. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01, med följande förslag till 

beslut:  

Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2020 fastställs av barn- 

och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. Prislista för interkommunal 

ersättning för kalenderåret 2020 fastställs av barn- och utbildningsnämnden 

enligt bilaga 1b, 2, 4 och 5. 

Tjänsteskrivelsens bilagor enligt nedan: 

 

Bilaga 1: Grundbelopp till enskild verksamhet avseende förskola, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola (1b) 

Bilaga 2: Prislista för interkommunal ersättning avseende förskola, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola (1b) 

Bilaga 3: Grundbelopp till enskild verksamhet avseende gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 

Bilaga 4: Prislista för interkommunal ersättning avseende gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 

Bilaga 5: Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och Kungsbacka 

2021 

 

 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 155/2020    Dnr 2020-64 042 

 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnden tar del av informationen. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta 
med anpassningsåtgärder för en ekonomi i balans. 

 

Ärendet 
 

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och utbild-

ningsnämndens verksamhetsområde efter november månads slut. Läget be-

döms vara bättre än väntat, med tanke på den pågående pandemins effekter.  

Arbete pågår, så mycket man kan, med att verkställa två beslut som fattades 

vid nämndens sammanträde i november; BUN § 138/2020 om att tidigarelägga 

kostnader till denna sida av året samt § 139 vid samma sammanträde, om an-

passningsåtgärder för en ekonomi i balans. 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden fattar beslut enligt följande: 

Nämnden tar del av informationen. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta 

med anpassningsåtgärder för en ekonomi i balans. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så 

sker. 

_______________ 

Expedieras till: 
Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 156/2020    Dnr 2020-213 623 

Mindre ändring av skolskjutszoner 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Lyckeskolans skolskjutszon utökas och ger elever från Öxabäck, Torestorp och 
delar av Örby rätt till skolskjuts, enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 
2020-11-13. 
 
Örbyskolans skolskjutszon för årskurserna 7-9 upphör att gälla. Ängskolans 
skolskjutszon ändras enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13, 
och elever i centrala Berghem hänvisas till den nya gång- och cykelvägen mel-
lan Berghem och Hedbo i Skene. Detta istället för att beviljas skolkort. 
 
Sätilaskolan skolskjutszon för årskurserna 4 till 6 ändras så att elever boende i 
områdena Almered, Bua och Bolg hänvisas till den nya gång- och cykelvägen 
istället för att beviljas skolskjuts. Gränsdragningen på Hultavägen för årskurs 
7-9 flyttas cirka en kilometer närmare skolan enligt karta i förvaltningens tjäns-
teskrivelse 2020-11-13. 
 
Samtliga föreslagna revideringar börjar gälla från höstterminen läsår 2021/22. 
 

 
Ärendet 
 

De skolskjutszoner som används i bedömningen av rätt till skolskjuts i Marks 

kommun behöver revideras på ett antal ställen i kommunen. Det har anlagts 

gång- och cykelväg på några sträckor, som gör att elever själva kan ta sig sä-

kert till skolan i stället för att åka skolskjuts. Därtill får Lyckeskolan ett ändrat 

upptagningsområde från och med hösten 2021. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13, med följande förslag till 

beslut: 

Lyckeskolans skolskjutszon utökas och ger elever från Öxabäck, Torestorp och 

delar av Örby rätt till skolskjuts, enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 

2020-11-13. 

Örbyskolans skolskjutszon för årskurserna 7-9 upphör att gälla. Ängskolans 

skolskjutszon ändras enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13, 

och elever i centrala Berghem hänvisas till den nya gång- och cykelvägen mel-

lan Berghem och Hedbo i Skene. Detta istället för att beviljas skolkort. 

Sätilaskolan skolskjutszon för årskurserna 4 till 6 ändras så att elever boende i 

områdena Almered, Bua och Bolg hänvisas till den nya gång- och cykelvägen 

istället för att beviljas skolskjuts. Gränsdragningen på Hultavägen för årskurs 

7-9 flyttas cirka en kilometer närmare skolan enligt karta i förvaltningens tjäns-

teskrivelse 2020-11-13. 
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Samtliga föreslagna revideringar börjar gälla från höstterminen läsår 

2021/22. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 82. 

 

Dagens sammanträde 
 

Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare för skolskjuts, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 157/2020    Dnr 2019-32 002 

Förändring i delegationsordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Delegationen för att fatta beslut vid individuell prövning av skolskjuts flyttas 
från Administrativ chef till Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt 
Verksamhetschef Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning. 

 

 
Ärendet 
 

Vid individuell prövning av rätten till skolskjuts är administrativ chef i nuläget 

delegerad att fatta beslut. Då den administrativa chefen avslutar sin tjänst, och 

inte ersätts i samma roll, föreslår förvaltningen en förändring av delegations-

ordningen samt Riktlinjer för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun enligt 

följande: 

 

”17. Individuell prövning 

Marks kommuns regler syftar till att underlätta skolskjutshandläggningen. Indi-

viduell prövning kan göras genom ansökan. Utreds av handläggare och beslut 

fattas av Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt Verksamhetschef 

Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning.” 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13, med följande förslag till 

beslut: 

Delegationen för att fatta beslut vid individuell prövning av skolskjuts flyttas 

från administrativ chef till Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt 

Verksamhetschef Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 81. 

 

Dagens sammanträde 
 

Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 
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Förslaget antas.  

 

_______________ 

Expedieras till: 
Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare för skolskjuts, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef förskola, grundskola F-6 
Verksamhetschef grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 
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§ 158/2020    Dnr 2020-152 600 

Riktlinjer för lönebidrag till föreningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
förslag till rutiner och riktlinjer gällande lönebidrag till föreningar till kommun-
styrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvalt-
ningens framtagna rutiner gällande merfyllnadsutbetalning, daterade 2020-11-
04. 
 
Merfyllnadsutbetalningarna till föreningar fortgår till dess att eventuellt beslut 
om bidragets upphörande har fattats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja eller ge avslag om merfyll-
nadsutbetalning till föreningar. 

 

 
Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har i § 27 2020 gett Barn- och utbildningsnämnden i upp-

drag att se över rutinerna kring lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlin-

jer. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 

2020. 

 

Ärendets behandling 
 

Ärendet har behandlats på ett tidigare nämndsammanträde §136/2020, där 

ärendet återremitterades. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 no-

vember 2020, § 83. 

Förvaltningens förslag till riktlinjer, daterade 2020-11-04. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse samt 

förslag till rutiner och riktlinjer gällande lönebidrag till föreningar till kommun-

styrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvalt-

ningens framtagna rutiner gällande merfyllnadsutbetalning, daterade 2020-11-

04. 

Merfyllnadsutbetalningarna till föreningar fortgår till dess att eventuellt beslut 

om bidragets upphörande har fattats. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja eller ge avslag om merfyll-

nadsutbetalning till föreningar. 
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Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef arbetsmarknad och integration 
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§ 159/2020    Dnr 2020-196 612 

Rutiner för mottagande av IM-elever i andra kommuner samt 
ändring i delegationsordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Riktlinjerna för överenskommelser om ersättning för individuellt program hos 
annan huvudman antas och gäller från och med 2021-01-01. 
 
Verksamhetschef för gymnasieskolan beslutar om Marks kommun avser att ge 
bidrag för en utbildningsplats hos annan huvudman på en individutformad ut-
bildning. 
 
Punkten 3.2.19 Beslut om Marks kommun avser att ge bidrag för en utbild-
ningsplats hos annan huvudman på en individutformad utbildning, tillförs dele-
gationsordningen. Lagrum SL 17 kap. §§ 24, 29, 35 och 36. 
 

 
Ärendet 
 

Förvaltningen har identifierat ett behov av riktlinjer för beviljande av ersättning 

till annan huvudman, gällande introduktionsprogram för enskild elev. En 

granskning av tidigare beviljade ersättningar har visat att det saknats riktlinjer 

för beviljande, och vem som har rätt att besluta avseende bidrag i sådana 

ärenden. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11, med följande förslag till 

beslut: 

Riktlinjerna för överenskommelser om ersättning för individuellt program hos 

annan huvudman antas och gäller från och med 2021-01-01. 

 

Verksamhetschef för gymnasieskolan beslutar om Marks kommun avser att ge 

bidrag för en utbildningsplats hos annan huvudman på en individutformad ut-

bildning. 

 

Punkten 3.2.19 Beslut om Marks kommun avser att ge bidrag för en utbild-

ningsplats hos annan huvudman på en individutformad utbildning, tillförs dele-

gationsordningen. Lagrum SL 17 kap. §§ 24, 29, 35 och 36. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 75. 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Verksamhetschef grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 
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§ 160/2020    Dnr 2020-118 290 

Regler förskola och avgifter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens förslag till regler för förskola och fritidshem fastställs 
och gäller från 2021-01-01. 

 

 

Ärendet 
Kommunens regelverk för placering i förskola och fritidshem är ett förtydli-

gande av skollagen och gällande praxis. De nuvarande reglerna började gälla i 

januari 2014. För att underlätta förståelsen hos medborgarna har förvaltningen 

sett över dokumentet och tagit fram förslag på revideringar. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag på regler för förskola och fritidshem. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06, med följande förslag till 

beslut: 

Förvaltningens förslag till regler för förskola och fritidshem fastställs och gäller 

från 2021-01-01. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 76. 

 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 161/2020    Dnr 2020-187 007 

Upphandlingsenhetens granskning av Barn- och utbild-
ningsförvaltningens direktupphandlingar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningen ges i uppdrag planera in fortbildning i upphandling för chefer och 
nyckelpersoner under 2021.  
 
Internutbildningen i upphandling bör registreras på den anställde i personalsy-
stemet så det går att söka fram vilka som genomgått utbildningen. 
 
Förteckning över avtal och plan för kommande upphandlingar redovisas för 
nämnden i september 2021. 

 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsens upphandlingsenhet har i stickprov om avtalsuppföljning 

uppmärksammat att Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort otillåtna in-

köp. De har i en skrivelse från 2020-09-10 begärt svar från Barn- och utbild-

ningsnämnden på följande punkter: 

• Förklaring till varför inköp gjorts utan avtal, 

• Hur nämnden säkerställt att gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer 

följts samt 

• Vilka åtgärder som nämnden vidtar för att säkerställa korrekt arbetssätt i 

fortsättningen. 

 

Förvaltningen har sedan skrivelsen inkom haft en korrespondens med upphand-

lingsenheten rörande uppgifterna som upphandlingsenheten presenterat. Det 

har funnits olika uppfattningar om antalet avtalslösa inköp, och deras belopp. 

 

Upphandlingsenheten önskar nämndens svar före årets utgång på tidigare 

ställda frågor. 

 

Ärendets behandling 

E-post från kommunstyrelsen ang. stickprov vid avtalsuppföljning med bilaga, 

inkom 2020-09-10. 

E-post från Barn- och utbildningsförvaltningen med svar på skrivelsen ang. 

stickprov vid avtalsuppföljning, skickat 2020-10-30 

E-post från Upphandlingsenheten med svar på Barn- och utbildningsförvalt-

ningens skrivelse ang. stickprov vid avtalsuppföljning från 2020-10-30, inkom 

2020-11-12. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30, med följande förslag till 

beslut: 
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Förvaltningen ges i uppdrag planera in fortbildning i upphandling för 

chefer och nyckelpersoner under 2021. 

 

Internutbildningen i upphandling bör registreras på den anställde i 

personalsystemet så det går att söka fram vilka som genomgått utbildningen. 

 

Förteckning över avtal och plan för kommande upphandlingar redovisas 

för nämnden i september 2021. 

 

Dagens sammanträde 
 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

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

så sker. 

 

Förslaget antas.  

_______________ 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingschef 
Förvaltningschef 
Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 162/2020    Dnr 2017-233 291 

Inriktningsbeslut för om- och nybyggnation av skollokaler i 
Skene 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens formulerade scenariobeskrivningar rangordnas och förordas i 
följande ordning. 
•  Scenario A rangordnas först och förordas med inriktningen att: 
- En ny högstadieskola byggs, för upp till ca 650 elever, på Ängskolans om-
råde. 
- Idrottshallen behöver kompletteras med ytterligare en hall för att klara be-
hovet. 
- När högstadieskolan är färdig byggs nuvarande högstadieskola om till 4-6,  
- F-3 använder Tingvallaskolan fram till att nytt beslut fattas,  
- Parkskolan avvecklas när F-3 använder Tingvallaskolan. 
 
• Som nummer två rangordnas scenario B och som nummer tre scenario C1 
och C2. 
 
• Förstudien ska beskriva nyttan av investeringen ur perspektiven: 
- Arbetsmiljön för elever, med trygga och lugna undervisningsmiljöer som kom-
penserar för olika socioekonomiska förutsättningar. 
- Arbetsmiljön för personalen, som ger bra förutsättningar för att behålla och 
rekrytera behörig personal. 
- Möjligheterna att utifrån en positiv befolkningsutveckling ha plats för fler ele-
ver, samt ge likvärdiga förhållanden mellan kommunens högstadieskolor. 
- Ett långsiktigt hållbart nyttjande av befintliga byggnader och ekonomiska re-
surser. 
 
• Förstudien ska följa ”Principer för investeringar i Marks kommun” enligt kom-
munfullmäktiges beslut av budget för 2021-2022. Förstudien blir en ”grind” i 
processens fortsatta planering och ska innehålla kalkyl inklusive driftskostnader 
och beskrivning av nyttan med investeringen. 
 
• Arbetet med förstudien slutförs och överlämnas på sammanträdet i februari 
2021 till kommunstyrelsen. 
 
• Att i en första etapp framställa hos kommunstyrelsen om att få godkännande 
av fortsatt projektering av byggnation av ny högstadieskola.  
 
• I etapp 2 återkomma till kommunstyrelsen med begäran om projektering av 
Ängskolans nuvarande lokalers användning och i etapp tre begäran om projek-
tering av Tingvallaskolans användning. 
 
• Arbetsutskottet uppdras att genomföra öppet samråd för att ge möjlighet att 
lämna synpunkter på förslagen. 

 

Reservation 

Rune Imberg (KD), Elise Benjaminsson (M), Håkan Mauritzson (M), Natalia E 
Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Elise Benjaminsson (M) och Rune Imbergs (KD) förslag. 
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Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beställde 2018-01-24 en förstudie från Teknik- och service-

nämnden gällande Ängskolan, eftersom skolan är i stort behov av renovering 

och ombyggnation. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-18 att 

begära en komplettering av förstudien, för att även inkludera verksamheterna 

F-6 och förskola.  

 

Förvaltningschefen fick av Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-11 i 

uppdrag att utreda hur förskoleklass till årskurs nio i Skene bör utformas för att 

långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstillväxt, 

samt att beställa en projektering av skollokaler för förskoleklass till årskurs nio 

i Skene av Teknik- och serviceförvaltningen.  

 

Frågan har utretts av Teknik- och serviceförvaltningen i samråd med Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Man har nu gjort bedömningen att tiden är inne för 

ett inriktningsbeslut gällande elevantal och geografisk placering av byggna-

derna. Arbetet kommer sedan att kunna fortsätta, utifrån mer konkreta be-

stämmelser om nya skollokaler i Skene. 

 

Ärendets behandling 
 

Ärendet Ombyggnation Ängskolan, dnr 2017-233 291: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 94 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 57 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-17, § 108 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-15, § 127 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-22, § 69 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-12, § 140 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-26, § 78 

 

Ärendet Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene, dnr 2016-199 

290: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-25, § 25 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-03, § 55 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104 

Utredning av placering av ny förskola i Skene 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12, § 134 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 (med bilagor), med föl-

jande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut för nämndens fortsatta arbete 

med om- och nybyggnation av skollokaler i Skene är scenario A, som formule-

rat i förvaltningens scenariobeskrivningar. Detta innebär: 

• En ny skola 7–9 för 750 elever byggs fristående på Ängskoletomten. 

• Skolan kommer under de första åren även samutnyttjas av årskurs 4–6. Års-

kurs F-3 förläggs till Tingvallaskolan 

• När den nybyggda skolan är inflyttningsklar påbörjas ombyggnad av gamla 

Ängskolan. Nytt inriktningsbeslut fattas av nämnden. 

• Tingvallaskolan blir därefter tillgänglig för andra ändamål. När behovet finns 

byggs ytterligare ny skola på annan plats. Nytt inriktningsbeslut fattas av 

nämnden. 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, projektledare Erik Glansin, planarkitekt 

Lars Jönsson och Petra Thedin från Fredblads arkitekter redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) lämnar, å markmajoritetens vägnar, följande förslag till be-

slut: 
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Förvaltningens formulerade scenariobeskrivningar rangordnas och förordas i 

följande ordning. 

•  Scenario A rangordnas först och förordas med inriktningen att: 

- En ny högstadieskola byggs, för upp till ca 650 elever, på Ängskolans om-

råde. 

- Idrottshallen behöver kompletteras med ytterligare en hall för att klara be-

hovet. 

- När högstadieskolan är färdig byggs nuvarande högstadieskola om till 4-6,  

- F-3 använder Tingvallaskolan fram till att nytt beslut fattas,  

- Parkskolan avvecklas när F-3 använder Tingvallaskolan. 

• Som nummer två rangordnas scenario B och som nummer tre scenario C1 

och C2. 

• Förstudien ska beskriva nyttan av investeringen ur perspektiven: 

- Arbetsmiljön för elever, med trygga och lugna undervisningsmiljöer som kom-

penserar för olika socioekonomiska förutsättningar. 

- Arbetsmiljön för personalen, som ger bra förutsättningar för att behålla och 

rekrytera behörig personal. 

- Möjligheterna att utifrån en positiv befolkningsutveckling ha plats för fler ele-

ver, samt ge likvärdiga förhållanden mellan kommunens högstadieskolor. 

- Ett långsiktigt hållbart nyttjande av befintliga byggnader och ekonomiska re-

surser. 

• Förstudien ska följa ”Principer för investeringar i Marks kommun” enligt kom-

munfullmäktiges beslut av budget för 2021-2022. Förstudien blir en ”grind” i 

processens fortsatta planering och ska innehålla kalkyl inklusive driftskostnader 

och beskrivning av nyttan med investeringen. 

• Arbetet med förstudien slutförs och överlämnas på sammanträdet i februari 

2021 till kommunstyrelsen. 

• Att i en första etapp framställa hos kommunstyrelsen om att få godkännande 

av fortsatt projektering av byggnation av ny högstadieskola.  

• I etapp 2 återkomma till kommunstyrelsen med begäran om projektering av 

Ängskolans nuvarande lokalers användning och i etapp tre begäran om projek-

tering av Tingvallaskolans användning. 

• Arbetsutskottet uppdras att genomföra öppet samråd för att ge möjlighet att 

lämna synpunkter på förslagen. 

 

Elise Benjaminsson (M) och Rune Imberg (KD) lämnar följande yrkande: 

Moderaterna och Kristdemokraterna har i processen kring skolstrukturen i 

Skene varit tydliga med att vi vill se två F-6 skolor och en högstadieskola i 

Skene. Vi har föreslagit att en ny F-6 skola byggs på Ängahagen, att nuvarande 

Tingvallaskolan renoveras och används som en andra F-6 skola samt att en ny-

/ombyggnation sker för 7-9. Detta scenario benämner vi C2. Scenario A, B och 

C1 och C2 har presenterats av förvaltningen. 

Scenario A 
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Etapp 1:  286 mnkr 

Etapp 2:  229,2 mnkr 

Totalt:  515,2 mnkr 

 

Scenario B 

Etapp 1:  268,4 mnkr 

Etapp 2:  246,8 mnkr 

Totalt:  515,2 mnkr 

 

Scenario C2  

Etapp 1:  356,2 mnkr 

Etapp 2:  152,3 mnkr (94,5 mnkr om ny F-6 skola byggs på Ängskole-

området) 

Totalt:  508,5 mnkr (450,7 mnkr om ny F-6 skola byggs på Ängskole-

området) 

 

Vi konstaterar att C2-alternativet är det scenario som genererar minst investe-

ringskostnader även om våra invändningar mot scenario A och B till största del 

handlar om mjuka värden. 

Förslag till beslut: 

1. Barn-och utbildningsnämnden förordar scenario C2 där etapp ett innebär 

att en ny F-6 skola byggs på Ängahagen, att nuvarande Tingvallaskolan re-

noveras och används som en andra F-6 skola samt att en ny-/ombyggnat-

ion sker för 7-9. Etapp två innebär att en ny F-6 skola byggs på Ängskole-

området. 

2. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att upphandlingen av om-/till-och 

nybyggnation av skollokalerna sker i konkurrens för att säkerställa lägsta 

möjliga investeringskostnad. 

 

Arthur Thiry (V), Jessica Rodén (S), Bodil Wennerström (S) och Niklas Herne-

ryd (L) yrkar bifall till markmajoritetens förslag. 

Natalia E Henriksson (SD) och Rune Imberg (KD) yrkar bifall till Elise Benja-

minsson (M) och Rune Imbergs (KD) förslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer Leif Sternfeldts (C) mfl. förslag mot Elise Benjaminsson och 

Rune Imbergs förslag, och finner att Barn- och utbildningsnämnden antar Leif 

Sternfeldts mfl. förslag. 
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Reservation 

Rune Imberg (KD), Elise Benjaminsson (M), Håkan Mauritzson (M), Natalia E 

Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Elise Benjaminsson (M) och Rune Imbergs (KD) förslag. 

 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M) och Rune Imberg (KD): 

M och KD vill se två F-6 skolor och en högstadieskola i Skene 

Moderaterna och Kristdemokraterna har i processen kring skolstrukturen i 

Skene varit tydliga med att vi vill se två F-6 skolor och en högstadieskola i 

Skene. Vi har föreslagit att en ny F-6 skola byggs på Ängahagen, att nuvarande 

Tingvallaskolan renoveras och används som en andra F-6 skola samt att en ny-

/ombyggnation sker för 7-9. Detta scenario benämner vi C2. Scenario A, B och 

C1 och C2 har presenterats av förvaltningen.  

Scenario A 

Etapp 1:  286 mnkr 

Etapp 2:  229,2 mnkr 

Totalt:  515,2 mnkr 

Scenario B 

Etapp 1:  268,4 mnkr 

Etapp 2:  246,8 mnkr 

Totalt:  515,2 mnkr 

Scenario C2  

Etapp 1:  356,2 mnkr 

Etapp 2:  152,3 mnkr (94,5 mnkr om en ny F-6 skola byggs på Ängsko-

leområdet) 

Totalt:  508,5 mnkr (450,7 mnkr om en ny F-6 skola byggs på 

Ängskoleområdet) 

Vi konstaterar att C2-alternativet är det scenario som genererar minst investe-

ringskostnader men våra invändningar mot scenario A och B handlar till största 

del om mjuka värden. 

Att samla alla elever F-9 på nuvarande Ängskolans (och eventuellt Tingvalla-

skolans) område tror vi inte är någon bra idé eftersom det handlar om 1000 

elever. Vi hade önskat att Markmajoriteten i Barn- och utbildningsnämnden 

istället valt att förespråka alternativ C2 med två F-6 skolor, varav en på Änga-

hagen. Kostnaderna i etapp 1 i de båda alternativen skiljer sig på det stora hela 

marginellt, med etapp 2 inräknat är alternativ C2 billigare.  

Anledningen till att vi gärna vill se två F-6 skolor handlar om det faktum att vi 

tror att små barn mår bättre i mindre sammanhang med färre vuxna och kam-

rater att knyta an till. Två F-6 skolor skulle idag innebära 250 elever på vardera 

skola vilket ger två ”paralleller” med 18 barn i varje klass. Vi konstaterar att 

det redan idag förekommer en hel del problem i de centrala delarna av Skene 

med otrygghet bland såväl vuxna och barn, gängbildningar och att det före-

kommit såväl misshandel som personrån. Tyvärr är det inte ovanligt att de 
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yngre barnen ser upp till de äldre ungdomarna med riskbeteenden. Vi tror inte 

att det blir lättare att komma tillrätta med dessa bekymmer, med så många 

elever och den ”anonymitet” som på det sätt byggs in. Vi moderater och krist-

demokrater har under lång tid drivit frågor kopplade till trygghet och studiero 

och lägger i detta särskilt fokus vid de tidiga åldrarna. 

En annan för oss viktig aspekt är valfrihet - att det finns valmöjligheter om det 

skulle vara så att man som förälder inser att ens barn kanske behöver en an-

nan miljö att vistas i. Även om vi hyser stor tilltro till den verksamhet som bed-

rivs, måste vi vara ärliga med att barn är olika och att man inte ska behöva 

fara land och rike runt om ens barn skulle må bäst av att byta skola.    

Vi vill också lyfta den redan mycket ansträngda trafiksituationen i Skene med 

156:an. Fler barn och personal innebär givetvis ytterligare belastning på 

156:an och bostadsgatorna. 

Slutligen, vi ser fram emot en ny och tydligare process för de investeringar vi 

står inför. Den otydlighet som idag råder kring allt från vad en förstudie ska in-

nehålla till prioriteringsordning, utformning och långsiktiga driftskonsekvenser 

måste klargöras. Vi anser också att det krävs förtydliganden kring vad som ska 

anses som grundutförande, målet måste vara att hålla kostnaderna nere och 

söka öka likvärdigheten. På vissa skolor och förskolor är lokalerna i mycket då-

ligt skick, ibland saknas basal utrustning och möblemang, medan det på andra 

håll görs stora, och icke nödvändiga, investeringar. Det handlar om att vi som 

politiker ska kunna fatta de allra bästa besluten, och värna skattebetalarnas 

pengar. 

_______________ 

Expedieras till: 
Förvaltningschef 
Enhetschef lokaler, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 163/2020    Dnr 2019-11 600 

Val av kontaktpolitiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Anders Lindal och Helena Johansson utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan 
årskurs 7-9. 
 
Princella Lizarazu utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan årskurs F-6. 

 

 
Ärendet 
I början av varje mandatperiod utser Barn- och utbildningsnämnden kontaktpo-

litiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kontaktpo-

litiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. Det innebär att 

varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kommunens förskolor, 

grundskolor och/eller verksamhetsområden, såsom gymnasieprogram och vux-

enutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar per ställe och år. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23, med följande förslag till 

beslut: 

Anders Lindal och Helena Johansson utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan 

årskurs 7-9. 

 

Princella Lizarazu utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan årskurs F-6. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 80. 

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. 

_______________ 

Expedieras till: 
Anders Lindal 
Helena Johansson 
Princella Lizarazu 
Rektorer, Sätilaskolan F-6 resp. 7-9 
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§ 164/2020    Dnr 2020-154 006 

Tillägg till sammanträdesplan 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer 
gällande nämndprocessen, daterade 2020-11-17. 
 
Avsteg från riktlinjerna får göras i undantagsfall, då ärenden på grund 
av särskilda omständigheter kräver skyndsam handläggning. 

 

Följande stycke infogas i riktlinjerna: 

 

Handläggaren ansvarar för att all relevant information inhämtas och redovisas i 
beslutsunderlaget. I detta ingår att kartlägga ärendets tidigare behandling i 
nämnden. Det är också lämpligt att höra andra förvaltningar och i förekom-
mande fall begära ut de handlingar som kan ha relevans för ärendet. 

 

 
Ärendet 
 

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

sammanträdet den 15 oktober 2020 fastslogs tider för nästkommande år, följt 

av att förvaltningschef uppdrogs att till nämndens sammanträde i december re-

dovisa förslag på tilläggsbeslut till sammanträdesplanen, gällande ärendepro-

cessen. Förslaget ska innefatta bestämmelser kring ärendens initiering och an-

mälan, handläggning, inlämningstider samt ansvar för ärendens bevakning och 

praktiska hantering. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens förslag till riktlinjer för nämndsprocess version 1.0, daterade 

2020-11-17. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer 

gällande nämndprocessen, daterade 2020-11-17. 

 

Avsteg från riktlinjerna får göras i undantagsfall, då ärenden på grund 

av särskilda omständigheter kräver skyndsam handläggning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 

november 2020, § 79. 
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Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande tillägg till riktlinjerna: 

Handläggaren ansvarar för att all relevant information inhämtas och redovisas i 

beslutsunderlaget. I detta ingår att kartlägga ärendets tidigare behandling i 

nämnden. Det är också lämpligt att höra andra förvaltningar och i förekom-

mande fall begära ut de handlingar som kan ha relevans för ärendet. 

 
Beslutsgång  

 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till 

Leif Sternfeldts (C) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om Barn- och utbildningsnämnden antar eller avslår förval-

tingens förslag till beslut, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om Barn- och utbildningsnämnden antar eller avslår Leif 

Sternfeldts (C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 

_______________ 

Expedieras till: 
Samtliga chefer och handläggare, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 
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§ 165/02020    Dnr 2020-63 60 

Deltagande på distans vid sammanträden för Barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillåts ha sammanträden med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Det skall framgå av kallelsen om sammanträdet huvudsakligen kommer att äga 
rum på distans eller i en fysisk lokal. Ledamot som önskar delta på distans bör 
senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kansliet, i det fall sam-
manträdet hålls i en fysisk lokal. Ledamot som önskar delta fysiskt vid ett sam-
manträde som hålls på distans, bör på samma sätt anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att käns-
liga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021. 

 

 
Ärendet 
 

Med anledning av den pandemi som för närvarande råder, har det uppstått ett 

behov av att kunna delta på politiska sammanträden på distans. Barn- och ut-

bildningsnämnden har tillåtelse att genomföra sina sammanträden på distans 

genom Kommunfullmäktiges beslut § 38/2020. 

 

Det är av samma skäl som ovan lämpligt att även arbetsutskottet tillåts ha 

sammanträde på distans, vilket beslutas av respektive utskotts nämnd. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillåts ha sammanträden med le-

damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-

gare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 

inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Det skall framgå av kallelsen om sammanträdet huvudsakligen kommer att äga 

rum på distans eller i en fysisk lokal. Ledamot som önskar delta på distans bör 

senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kansliet, i det fall sam-
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manträdet hålls i en fysisk lokal. Ledamot som önskar delta fysiskt vid ett sam-

manträde som hålls på distans, bör på samma sätt anmäla detta till kansliet. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att käns-

liga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. Om 

det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

 

Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021. 

 

Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

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

att så sker. 

 

_______________ 
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§ 166/2020  

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Dagens sammanträde 
 

Ingen har något att rapportera. 

________________ 
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§ 168/2020    Dnr 2019-5 600 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Jessica Rodén (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott från och med den 16 januari 2021. 
 
Till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 
den 16 januari 2021 utses: 
 
Bodil Wennerström (S) Kyrkogatan 26 51156 Kinna. 
 
Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 
den 16 januari 2021 utses:  
 
Daniel Fleck (S) Näsgatan 19 511 56 Kinna. 

 

 
Ärendet 
Jessica Rodén (S) har i skrivelse den 2 december 2020 begärt att bli entledigad 

från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

från och med den 16 januari 2021.  
 
Kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun anger i 35 

§ att Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter och ersättare i Barn- och 

utbildningsnämndens utskott, samt även en ordförande och vice ordförande. 

Dessa väljs bland Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Av-

går en ledamot eller ersättare ska fyllnadsval snarast genomföras. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10, med följande förslag till 

beslut: 

Jessica Rodén (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Barn- och utbild-

ningsnämndens arbetsutskott från och med den 16 januari 2021. 

Till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 

den 16 januari 2021 utses: 

Bodil Wennerström (S) Kyrkogatan 26 51156 Kinna. 

Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 

den 16 januari 2021 utses:  

Daniel Fleck (S) Näsgatan 19 511 56 Kinna. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

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

så sker. 

_______________ 

Expedieras till: 
Jessica Rodén 
Bodil Wennerström 
Daniel Fleck 
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§ 169/2020     

Julbrev till personal 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Presidiet uppdras författa ett julbrev till alla anställda inom Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. 

 

 

Ärendet 
Leif Sternfeldt (C) har som förslag att nämnden författar ett julbrev till alla an-

ställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen, som uttrycker nämndens upp-

skattning för personalens insatser under ett år som varit mycket krävande. 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår nämnden besluta att presidiet uppdras författa ett 

julbrev till alla anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden antar Leif Sternfeldts (C) förslag, och finner att 

så sker. 

_______________ 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 46 (49) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-12-10 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 170/2020     

Redovisning av meddelanden 

1) KS 2020-636 059-2 Delegationsbeslut om extra utbetalning till anställda i Marks 

kommun 2020-12-03 

2) KS § 226 2020 Oktoberrapporten godkänns 2020-12-03, dnr 2020-64 042 

3) Dom från Förvaltningsrätten i mål nr 5113-20 (överklagat skolskjutsbeslut) 

2020-12-03, dnr 2020-136 623 

4) E-post från Upphandlingsenheten med svar på Barn- och utbildningsförvaltning-

ens skrivelse ang. stickprov vid avtalsuppföljning från 2020-10-30, 2020-11-12. 

dnr 2020-187 007 

5) Skrivelse från Miljöenheten om fukt och mögel på Ängskolan 2020-11-27, dnr 

2020-226 29 

6) Svar från TSF och BUF till Miljöenheten gällande mögel på Ängskolan 2020-12-

03, dnr 2020-226 29 

7) Begäran om yttrande från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Ör-

byskolan i Marks kommun 2020-11-12, dnr 2020-215 606 

8) Uppföljning från Barn- och elevombudet av beslut gällande skyldigheten att mot-

verka kränkande behandling vid Sjöbyskolan 2020-11-26, dnr 2020-81 606 

9) Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan mot Öxabäckskolan till 

Marks kommun 2020-11-27, dnr 2020-223 606 

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

muns klagomålshantering 2020-11-27, dnr 2020-223 606 

11)  Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolan, åk 7-9 Lyckeskolan 2020-11-20, dnr 

2020-149 611 
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§ 171/2020     

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Överenskommelser med andra kommuner: 

1) Avtal med Svenljunga kommun om placering i skola och fritidshem 2020-11-19 dnr: 

2020-6 605-6 

2) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-11-11 dnr: 2020-7 

605-27  

3) Avtal med Falkenbergs kommun om placering i skola 2020-11-13 dnr: 2020-179 

605-4  

4) Avtal med Falkenbergs kommun om placering i skola 2020-11-13 dnr: 2020-179 

605-5 

Beslut rörande särskolegång: 

1) Beslut om att elev tillhör målgrupp för gymnasiesärskolan enligt SL 18 kap 4 och 5 

§§  2020-11-06 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

2) Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan 2020-10-01 dnr: hänvisning till Särsko-

lans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

3) Beslut om att fullgöra skolplikten i grundsärskolan höstterminen det kalenderår då 

eleven fyller sex år 2020-10-13 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsför-

valtningens kansli 

Beslut om tilläggsbelopp: 

4) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

190 6101-2 

5) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Föräldrakooperativet Bybarna, VT 2021 2020-

12-01 dnr: 2020-191 6101-3 

6) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Föräldrakooperativet Bybarna, VT 2021 2020-

12-01 dnr: 2020-192 6101-2 

7) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

193 6101-2 
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8) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

194 6101-2 

9) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Skogsgrinden, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

195 6101-2 

10) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

198 6101-2 

11) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

199 6101-2 

12) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

200 6101-2 

13) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

201 6101-2 

14) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

202 6101-2 

15) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

203 6101-2 

16) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

204 6101-2 

17) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

205 6101-2 

18) Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Leteboskolan, VT 2021 2020-12-01 dnr: 2020-

206 6101-2 

19) Beslut om tilläggsbelopp för barn vid Letebo förskola, VT 2021 2020-12-01 dnr: 

2020-209 6101-2 

Övriga delegationsbeslut 

20) Beslut om avstängning från barnomsorgen 2020-11-03 dnr: 2020-131 63-4 

21) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 11/2020 
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22) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 11/2020 

23) Beslut om avstängning från barnomsorg 2020-10-12 dnr: 2020-131 63-3 

24) Beslut om att förlänga stängning av Ubbhultskolan 2020-11-06 dnr: 2020-63 60-32 

25) Beslut om att förlänga stängning av Ubbhultskolan 2020-11-10 dnr: 2020-63 60-33 

26) Beslut om förlängning av partiell distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen 

2020-11-13 dnr: 2020-63 60-34 

27) Beslut om distansundervisning för gymnasieutbildningar 2020-12-03 dnr: 2020-63 60-36 

 

 

 

 

 

 


