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§ 1/2021 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
 
- Utvärdering av plattformar för videomöten 
 

Dagens sammanträde 

 

Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om att utvärdera plattformar för videomöten. 

 

Ordningen på ärenden ändras för att passa föredragandes möjlighet att när-

vara. 

 

Beslutsgång 

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

sker.  

 

________________ 
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§ 2/2021    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 3/2021    

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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§ 4/2021    Dnr 2020-3 600 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får nämnden 

information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya verksam-

heten.  

 

Aktiviteter för hela verksamhetsåret 2020 redovisas kortfattat, men även fo-

kusområden för januari månad. Framöver väntas enheten ta över ansvaret för 

vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare).   

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att informationen noteras, och 

finner att så sker. 

 

_______________ 
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§ 5/2021    Dnr. 2020-229 042 

Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 mnkr.  
- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 
till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-
stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.   
- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-
chef.  
- Nämnden begär utökning av investeringsramen för 2021 med 5 mnkr till 26 
mnkr. Ökning beror på senarelagda investeringar från 2020 till 2021 för Lycke-
skolan.    
- Nämnden noterar att grunduppdragen för verksamheterna inom förskola, 
gymnasieskola, gymnasieskola/gymnasiesärskola, vuxenutbildning och arbets-
marknadsenheten uppfylls i hög grad. 
- Nämnden noterar att resultaten och måluppfyllelsen fortsätter försämras i 
grundskolan vilket kräver konkreta och omedelbara åtgärder. 
- Förvaltningschefen uppdras att återkomma med förslag hur nämndens kon-
troll, uppföljning och effekt av resursanvändning kan stärkas utifrån det syste-
matiska kvalitetsarbetet och evidens utifrån forskning och beprövad erfarenhet 
för att uppnå måluppfyllelsen enligt nämndplanen för 2021 - 2022. 
- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens strategidag i mars redovisa vilka 
planerings- och uppföljningsinstrument för utfall jämfört med budget som rek-
torerna har för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för nämndens 
planering och uppföljning. 
- Presidiet uppdras att planera en temadag, för genomförande under första 
halvåret med berörda parter, där en fördjupad analys görs av grundskolans re-
sultat i årsredovisningen. 
- Nämnden framför ett stort tack för det goda och hårda arbete som lades ner 
under 2020 och som även fortsatt under 2021. 

 

 
Ärendet 
 

Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rapporten 

syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Nämnden gör bedömningen att förskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning i hög grad uppfyller grunduppdraget. Vidare gör nämnden be-

dömningen att grundskola, grundsärskola och fritidshem delvis uppfyller grund-

uppdraget. Att resultaten i grundskolan inte når önskat resultat visar att alla 

elevers behov inte blir tillgodosedda, så att de kan nå de nationella målen. 
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Arbetsmarknadsenheten har under 2020 på ett gott sätt byggt upp en väl fun-

gerande verksamhet som inkluderar flyktingmottagande, pre rehab, arbets-

marknadsinsatser inom arbetsmarknad och integration samt olika projekt. Från 

den 1 september kunde operativt arbete utföras i samtliga delar. Förberedelser 

inför att vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI) från och med vå-

ren 2021 ska ingå i den nya enheten inleddes. 

 

Under hösten har all verksamhet kommit igång fullt ut, och nämnden gör därför 

bedömningen att arbetsmarknadsenheten (utifrån den senare delen av 2020) i 

hög grad uppfyller grunduppdraget. 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2020 ett överskott om 1,1 mnkr, där 

den pågående pandemin bedöms ha påverkat verksamhetens kostnader och 

intäkter. 

 

Ärendets behandling 
 

Barn- och utbildningsnämnden årsrapport 2020 version 1.1 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07, med följande förslag till beslut: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-

nor. 

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.  

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering av ram för investering 

om 20 mnkr i 2021 års budget. En total ram om 26 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-

04, där följande förslag till beslut antogs: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-

nor.  

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.   

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef.  

- Nämnden noterar att resultaten och måluppfyllelsen fortsätter försämras i 

grundskolan vilket kräver konkreta och omedelbara åtgärder. 

- Förvaltningschefen uppdras att återkomma med förslag hur nämndens kon-

troll, uppföljning och effekt av resursanvändning kan stärkas utifrån det syste-

matiska kvalitetsarbetet och evidens utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

för att uppnå måluppfyllelsen enligt nämndplanen för 2021-2022. 
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- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens strategidag i mars redovisa vilka 

planerings- och uppföljningsinstrument för utfall jämfört med budget som rek-

torerna har för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för nämndens 

planering och uppföljning. 

- Nämnden framför ett stort tack för det goda och hårda arbete som lades ner 

under 2020 och som även fortsatt under 2021. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, Verksamhetschef Marie Tell, Kvalitets-

utvecklare Camilla Tibblin samt ekonomer Johan Höglund, Marie Wank och 

Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bodil Wennerström (S) föreslår att följande läggs till beslutet: 

Presidiet får i uppdrag att ordna en temadag för nämnd, förvaltning och fack-

liga företrädare. 

 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Bodil Wennerströms tilläggsyrkande. 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 mnkr.  

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.   

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef.  

- Nämnden begär utökning av investeringsramen för 2021 med 5 mnkr till 26 

mnkr. Ökning beror på senarelagda investeringar från 2020 till 2021 för Lycke-

skolan.    

- Nämnden noterar att grunduppdragen för verksamheterna inom förskola, 

gymnasieskola, gymnasieskola/gymnasiesärskola, vuxenutbildning och arbets-

marknadsenheten uppfylls i hög grad. 

- Nämnden noterar att resultaten och måluppfyllelsen fortsätter försämras i 

grundskolan vilket kräver konkreta och omedelbara åtgärder. 

- Förvaltningschefen uppdras att återkomma med förslag hur nämndens kon-

troll, uppföljning och effekt av resursanvändning kan stärkas utifrån det syste-

matiska kvalitetsarbetet och evidens utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

för att uppnå måluppfyllelsen enligt nämndplanen för 2021 - 2022. 
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- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens strategidag i mars redovisa vilka 

planerings- och uppföljningsinstrument för utfall jämfört med budget som rek-

torerna har för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för nämndens 

planering och uppföljning. 

- Presidiet uppdras att planera en temadag, för genomförande under första 

halvåret med berörda parter, där en fördjupad analys görs av grundskolans re-

sultat i årsredovisningen. 

- Nämnden framför ett stort tack för det goda och hårda arbete som lades ner 

under 2020 och som även fortsatt under 2021. 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, med Bodil Wennerströms (S) tilläggsyrkande, och finner att det an-

tas. 

 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M), Rune Imberg (KD) och Hå-

kan Mauritzson (M): 

Vi kan utifrån årsrapporten konstatera att mycket fungerar bra i verksamhet-

erna och vi är övertygade om att pedagoger, rektorer och andra vuxna omkring 

barnen och eleverna gör allt de förmår för att möta varje enskilt barns behov. 

Men det finns också stora bekymmer.  

Andelen elever i åk 6 som uppnått A-E dvs godkänt i alla ämnen ligger på 70,8 

procent. I en klass med 24 elever är det alltså sju som inte når godkänt i ett 

eller några ämnen. Andelen elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen ligger på 

70,1 procent, vilket är den näst lägsta siffran på 22 år och 6,4 procentenheter 

under rikssnittet. 21,1 procent saknar behörighet till ett yrkesprogram. Det 

tycker vi är mycket allvarligt. Vi vet att de ungdomar som inte har en gymnasi-

eutbildning riskerar att få det mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

För oss är kunskapsskolan en grundbult i ett rättvist samhälle och vi har under 

ett antal år sett ett stort behov av gemensamma och omedelbara insatser. Ge-

nom att vara tydliga från politiken, bygga gemensamma stödjande strukturer, 

rutiner och forum för kunskapsutbyte och kompetensutveckling, tror vi att vi 

kan stötta verksamheten, lärare och rektorer i deras viktiga arbete. Under flera 

år har vi därför föreslagit en rad åtgärder för att vända utvecklingen och stötta 

men även avlasta pedagoger och rektorer arbetsuppgifter så att lärarna kan få 

ägna sig åt undervisning.  

Vi har föreslagit att nämndens kostnader per huvudverksamhet och per 

barn/elev, ska harmonisera bättre med rikssnittet avseende kostnader. Kostna-

derna för grundskolan i Marks kommun ligger under rikssnittet, medan andra 

verksamheter ligger över. 

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.  

Vi ser med oro på att 355 elever i grundskolan (av omkring 3650) hade en 

frånvaro över 25 procent fram till v 11 (innan Covid). Det motsvarar nästan 10 
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procent av eleverna. Vi vågar påstå att en orolig och stökig klassrumssituation i 

många fall kan vara en bidragande orsak till detta. Andelen elever i åk 5 som 

uppger att de har studiero på lektionerna är 66 procent, i åk 9 är motsvarande 

siffra 59 procent. Skolan är en arbetsplats som ska präglas av en god arbets-

miljö för såväl barn som pedagoger. Det handlar både om att barnen ska kunna 

koncentrera sig och inte bli störda, men också om vår möjlighet till stabilitet 

och kontinuitet - att kunna behålla duktiga medarbetare.  

Därför har vi bl a också lagt förslag som handlar om insatser och verktyg för 

ökad studiero. Det handlar om att implementera och breddinföra former för 

ökad studiero till exempel mindre undervisningsgruppper vid behov, samt tillse 

återinrättandet av en resursskola/resursenheter, att pedagoger och rektorer 

känner sig trygga i arbetet med att öka studieron i klassrummet 

Vi har också föreslagit införandet av läxhjälp som vi tror skulle vara särskilt 

viktigt för de barn som inte alltid kan få hjälp hemma, inrättandet av en resurs-

skola och resursenheter för de elever som behöver extra stöd i en ny miljö un-

der en tid, stärkta möjligheter till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande samt 

en plan för hur vi kan avlasta pedagogerna arbetsuppgifter bland annat genom 

”uppgiftsväxling”.  

I och med årsrapporten fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att 

begära förslag på hur nämnden kan bidra till att vända utvecklingen och för-

bättra måluppfyllelsen. Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar detta 

och hoppas att våra förslag tas i beaktande i arbetet. Vi kan vända utveckl-

ingen och vi har tillsammans ett ansvar för att detta sker. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 7/2021    Dnr 2020-108 61 

Redovisning av flexibla arbetssätt 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet bordläggs. 

 

 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2020-06-11, § 92, förvaltningschefen i upp-

drag att redovisa några exempel på hur skolorna gör för att tillgodose elevens 

behov av anpassningar av undervisningen och nyttjandet av flexibla arbetssätt.  

En grupp utsågs till uppdraget, bestående av verksamhetschefer Cecilia Rag-

narsson och Marie Tell, verksamhetsutvecklare Helena Karlsson och Emma Call-

in, kvalitétsutvecklare Marie Nemhed Gustafsson och skolpsykolog Gunnel 

Hentilä. En kartläggning har gjorts över förekomsten av särskild undervisnings-

grupper/flexgrupper i kommunens skolor. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och återupptas vid ett senare sam-

manträde, och finner att förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 8/2021     

Lyckeskolans kommande flyttprocess 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Nämnden noterar rektors information om att en film förbereds som ska an-
vändas för att marknadsföra Lyckeskolan  
- Förvaltningschefen uppdras att utreda om och hur mycket extra ekonomiska 
medel som behövs för planering och logistik kring uppstart av verksamheten i 
nya Lyckeskolan och avvecklingen av högstadieverksamheten i Örby och de nu-
varande tillfälliga lokalerna.  
- Uppdraget redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 8 mars och beslut 
fattas av nämnden den 18 mars. 

 

 
Ärendet 

Inflyttning i den nybyggda Lyckeskolan kommer att påbörjas under vårtermi-

nen. Det är två skolor som ska flytta in; dels ska paviljongerna vid nuvarande 

Lyckeskolan tömmas, dels ska Örbyskolans årskurser 7-9 övergå till Lyckesko-

lan. Paviljongerna är uppsagda från och med den 30 juni. 

Förvaltningen har, tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen samt 

Lyckeskolans rektor gjort en plan för hur flyttarna ska gå till logistikmässigt. 

Rektor på Lyckeskolan förbereder en film som kommer kunna användas som 

kommunikationsunderlag för intresserade parter.  

Ärendets behandling 
 

Planering av flytt – Lyckeskolan, daterad 2021-01-18 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-

04, där följande förslag till beslut antogs: 

- Förvaltningschefen uppdras att utreda om och hur mycket extra ekonomiska 

medel som behövs för planering och logistik kring uppstart av verksamheten i 

nya Lyckeskolan och avvecklingen av verksamheten i de nuvarande tillfälliga 

lokalerna.  

- Uppdraget redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 8 mars och be-

slut fattas av nämnden den 18 mars. 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand, Verksamhetschef Caroline Billing, projektledare 

Erik Glansin, Enhetschef Tomas Österberg redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 

- Nämnden noterar rektors information om att en film förbereds som ska an-

vändas för att marknadsföra Lyckeskolan  

- Förvaltningschefen uppdras att utreda om och hur mycket extra ekonomiska 

medel som behövs för planering och logistik kring uppstart av verksamheten i 

nya Lyckeskolan och avvecklingen av högstadieverksamheten i Örby och de nu-

varande tillfälliga lokalerna.  

- Uppdraget redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 8 mars och beslut 

fattas av nämnden den 18 mars. 

 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att det antas. 

_______________ 

Skickas till: 

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef, grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 
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§ 9/2021     

Lägesrapport lokalfrågor samt status på beställda förstudier 
hos Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Ärendet 

En rad olika lokalprojekt pågår runtom i kommunen inom barn- och utbild-

ningsnämndens område. Utöver projekt har man på sistone behövt hantera 

flertalet lokalrelaterade problem, som upptäckt av fukt och mögel i skollokaler.  

Nämnden får en genomgång av samtliga orter i kommunen där det pågår nå-

gon form av lokalprojekt. 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 10/2021    Dnr. 2017-233 291 

Skollokaler i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förstudien av skolor i Skene enligt förvaltningens redovisade un-
derlag och nämndens inriktningsbeslut i § 162/2020  
 
att till kommunstyrelsen lämna förstudien som nämndens beskrivning av verk-
samhetens behov och prioritering. 
 

 
Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beställde i januari 2018, på begäran av Barn- och utbild-

ningsnämnden, en förstudie rörande Ängskolan (KS §6/2018). Förstudien bör 

enligt kommunstyrelsen innehålla olika lösningar och kostnadsförslag, samt be-

akta övriga aktuella skolprojekt i Skene. 

 

Utöver ovan beställning har senare Barn- och utbildningsnämnden, i juni 2019, 

beställt en projektering av skollokaler för förskoleklass till årskurs nio i Skene 

av teknik- och serviceförvaltningen (BUN §57/2019). 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-09 (utan förslag till beslut). 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-

04, där följande beslutades: 

- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 11 februari 

komplettera bilaga 2 En grov budget inför beslut med en sammanställning en-

ligt etappindelningen som visar investeringskostnad och driftskostnad enligt 

nämndens beslut i § 162/2020 jämfört med scenario C2 som var motförslag. 

- samråd genomförs utifrån det underlag som presenterats i tjänsteskrivelsen 

med tillägg av kompletteringen av bilaga 2, En grov budget inför beslutet.  

- informationen redovisas för vårdnadshavare i Vklass och på kommunens 

hemsida där möjlighet ges att lämna synpunkter på förstudien.  

- förvaltningschefen genomför samrådet enligt arbetsutskottets beslut.  

- inkomna synpunkter från samrådet redovisas på arbetsutskottets samman-

träde 4 mars och sammanställs till nämndens sammanträde den 18 mars 

- inkomna synpunkter från samrådet är en del i det fortsatta projekteringsar-

betet. 

Samt: 

Arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att   
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-  efter kompletteringen godkänna, förstudien av skolor i Skene enligt förvalt-

ningens redovisade underlag och nämndens inriktningsbeslut i § 162/2020  

- till kommunstyrelsen lämna förstudien som nämndens beskrivning av verk-

samhetens behov och prioritering. 

 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för ären-

det.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar 

att godkänna förstudien av skolor i Skene enligt förvaltningens redovisade un-

derlag och nämndens inriktningsbeslut i § 162/2020 

att till kommunstyrelsen lämna förstudien som nämndens beskrivning av verk-

samhetens behov och prioritering.  

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut kan antas, och fin-

ner att så sker. 

 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M), Rune Imberg (KD) och Hå-

kan Mauritzson (M): 

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. Vårt förespråkade 

scenario ska jämföras med scenario A som nämnden fattat ett inriktningsbeslut 

om att gå vidare med. Grova beräkningar av investering enligt förvaltningen 

”Bilaga 2 Grov budget inför beslut” nedan. 

Scenario A 

Etapp 1:  286 mnkr 

Etapp 2:  229,2 mnkr 

Totalt:  515,2 mnkr 

Scenario C2  

Etapp 1:  385,7 mnkr 

Etapp 2:  94,5 mnkr  

Totalt:  480,2 mnkr 
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Vi konstaterar att C2 alternativet är det scenario som genererar minst investe-

ringskostnader men våra invändningar mot scenario A handlar till största del 

om mjuka värden. Därför har vi reserverat oss mot inriktningsbeslutet men vi 

kommer givetvis följa demokratiskt fattade beslut och söka vara konstruktiva i 

det fortsatta nämndarbetet. 

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. 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 

kamrater 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 konstate-

rar 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 

förekommit såväl misshandel som personrån. Tyvärr är det inte ovanligt att de 

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, medan det på andra håll görs stora, och icke nödvändiga, investe-

ringar. Det handlar om att vi som politiker ska kunna fatta de allra bästa beslu-

ten, och värna skattebetalarnas pengar. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef lokaler, barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 11/2021    Dnr. 2020-225 600 

Interkommunal ersättning/prislista vuxenutbildning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Pris för vuxenutbildning till andra kommuner och från fristående huvudmän av-
seende kalenderåret 2021 fastställs till:  
• 61 kr/poäng och elev för kurser inom grundläggande vuxenutbildning 
• 56 kr/poäng och elev för kurser inom gymnasial vuxenutbildning 
• 61 kr/undervisningstimme och elev för kurser inom SFI 

 

 
Ärendet 
 

När elever från andra kommuner går sin vuxenutbildning i Marks kommun be-

hövs ett fastställt pris för att Mark ska kunna fakturera ersättning för utbild-

ningen. Priset ska också kunna användas för att reglera ersättning vid förfråg-

ningar om att anordna utbildning åt annan huvudman.  

 

Priset är framräknat med 2021 års budgeterade kostnader som grund. I belop-

pet ingår undervisning, lärverktyg och administrationsschablon (3 procent) 

samt lokal alternativt resekostnad. Priset är framräknat för att motsvara den 

faktiska kostnad som Marks kommun har för utbildningsplatsen.  

 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning 2021 avser de kurser inom 

kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet 

BRVUX. Dessa följer gängse prismodell. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25, med följande förslag till beslut: 

Pris för vuxenutbildning till andra kommuner och från fristående huvudmän av-

seende kalenderåret 2021 fastställs till:  

• 61 kr/poäng och elev för kurser inom grundläggande vuxenutbildning 

• 56 kr/poäng och elev för kurser inom gymnasial vuxenutbildning 

• 61 kr/undervisningstimme och elev för kurser inom SFI 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-

04, där man beslutade att lämna förvaltningens förslag till beslut som förslag 

till nämnden.  

Dagens sammanträde 
 

Ekonom 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. 

_______________ 

Skickas till: 

Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 12/2021    Dnr 2019-173 1081 

Information kring avvikelser: tillbud, kränkande behandling 
och klagomål 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens återrapportering av synpunkter och avvikelser juni ‒december 
2020 godkänns. 

 

 
Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, till-

bud och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klago-

mål, rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om krän-

kande behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02, med följande förslag till beslut: 

Förvaltningens återrapportering av synpunkter och avvikelser juni ‒december 

2020 godkänns. 
 
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. 

_______________ 
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§ 13/2021     

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 

Kommunens skolenheter har delats upp i nämnden, där varje ledamot har ett 

uppdrag som kontaktpolitiker för ett antal enheter. Eventuella besök återrap-

porteras till nämnden. 

 

Dagens sammanträde 

 

Princella Lizarazu (V) rapporterar från (digitalt) deltagande på föräldramöte vid 

Sätilaskolan. På mötet diskuterades bland annat situationen under pandemin. 

Fjärr- och distansundervisningen hade upplevts som välfungerande. Informat-

ion gavs också om skolinspektionens skolenkät och hur skolan tar del av upp-

gifterna. Vidare berättades om arbetet med trygghet och studiero på skolan.  

_______________ 
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§ 14/2021     

 

Information om situationen angående Covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet påverkas starkt av den rå-

dande pandemin. Förvaltningschefen redovisar rekommendationer från andra 

myndigheter, läget i verksamheterna med bland annat sjukfrånvaro och hur 

skolorna har fått göra anpassningar.   

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 15/2021    

 

Övriga aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Nämnden gavs möjlighet att ställa frågor till Förvaltningschef Mari Sandell Mo-

lander. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 16/2021    

 

Utvärdering av plattformar för videomöten 

Dagens sammanträde 
 

Arthur Thiry (V) lyfter en fråga om vilken videoplattform som är lämpligast för 

nämndsammanträden. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

_______________ 
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§ 17/2021    

 

Meddelanden 

1) Uppföljning av Skolinspektionens beslut gällande Stommenskolans i Marks kom-

mun 2020-12-21 dnr 2020-79 606 

2) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan avseende en elevs skol-

situation vid Sätila skolan i Marks kommun 2020-12-23 dnr 2020-49 606 

3) Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Strömskolan till 

Marks kommun 2021-01-15 dnr 2021-7 606 

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

muns klagomålshantering 2021-01-15 dnr 2020-153 606 

5) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan avseende Örbyskolan i 

Marks kommun 2021-01-15 dnr 2021-6 606 

6)  Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Ängskolan 2020-

12-21 dnr 2020-237 611 

7) Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan avseende Björketorpskolan 

2021-01-26 dnr 2020-237 611 

8) Beslut från barn- och elevombudet att vidta åtgärder kring hantering av krän-

kande behandling 2021-01-15 dnr 2020-169 606 

9) Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Marks kommun 2020-12-

17 dnr 2019-153 600 

10)  Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn 

Marks kommun 2020-12-17 2019-153 600 

11)  Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn Marks 

kommun 2020-12-17 dnr 2019-153 600 
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12)  Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning för vuxenutbildning i Marks kom-

mun 2020-12-17 dnr 2019-153 600 

13)  Anvisningar årsrapport 2020 2020-11-19 dnr 2020-229 042 

14)  Avgift offentlig livsmedelskontroll 2020-12-08 dnr 2020-185 63 

15)  E-post från Brottsoffermyndigheten 2021-02-02 

16)  KF § 205 2020 Verksamheten flyttas 2020-12-17 dnr 2020-185 63 

17)  Kontrollrapport livsmedelskontroll 2020-12-08 dnr 2020-185 63 

18)  Missiv rörande samverkan barn och unga psyk. ohälsa Marks kommun 2021-01-

12 dnr 2020-183 007 

19)  Revisionsrapport rörande samverkan psyk. ohälsa barn och ungas psykiska hälsa 

Marks kommun 2021-01-12 dnr 2020-183 007 

20)  DUA-överenskommelse om samverkan kring kompetensförsörjningen 2020-12-

01 dnr 2020-1 600 

21)  Öppet brev till ansvariga för skolan 2021-01-07 
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§ 18/2021    

 

Delegationsbeslut 

 

Överenskommelser med andra kommuner: 

1) Avtal med Svenljunga kommun om placering i skola 2020-12-10 dnr: 2020-6 605-7 

2) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola 2020-12-08 dnr 2020-7 605-28 

3) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-12-22 dnr 2020-7 605-

29 

4) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-12-22 dnr 2020-7 605-

30 

5) Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-12-07 dnr 2020 -65 605-

15 

6) Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-12-07 dnr 2020-65 605-

16 

7) Avtal med Varbergs kommun om placering i skola 2020-12-11 dnr 2020-65 605-17 

8) Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-12-21 dnr 2020-65 605-

18 

9) Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola 2021-01-22 dnr 2020-65 605-

19 

10)  Avtal med Härryda kommun om placering i förskola 2020-11-27 dnr 2020-76 605-5 

11)  Avtal med Härryda kommun om placering i förskola 2020-11-27 dnr 2020- 76 605-6 

12)  Avtal med Höörs kommun om placering i förskola 2020-12-01 dnr 2020-173 605-1 

13)  Avtal med Höörs kommun om placering i förskola 2020-12-01 dnr 2020-173 605-2 

14)  Avtal med Hässleholms kommun om placering i skola 2020-12-02 dnr 2020-

210 605-1 
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Beslut rörande särskolegång: 

15) Beslut om att elev tillhör målgrupp för grundsärskola enligt SL 7 kap 5§ 2021-01-08 

dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

Övriga delegationsbeslut 

16) Beslut om rätten att anställa, vidaredelegation till rektor 2021-01-04 

17) Beslut om avstängning från barnomsorg 2020-12-02 dnr 2020-131 63-5 

18) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 12/2020 

19) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 01/2021 

20) Anställningsbeslut BUF alla tillsvidare månad 12/2020 

21) Anställningsbeslut BUF alla tillsvidare månad 01/2021 

22)  Beslut om avgiftsfri placering på fritidshem för barn 2020-12-08 dnr 2020-126 636-2 

23) Beslut om skolskjuts för elev i Fjärås 2020-12-03 dnr 2020-128 623-3 

24)  Beslut om uppskjuten skolplikt 2021-01-21 dnr 2021-14 600-1 

25)  Beslut om stängning av Strömskolans fritidshem 2020-12-10 dnr 2020-63 60- 37 

26)  Beslut om avgiftsfrihet om förskola stänger 2020-12-16 dnr 2020-63 60- 38 

27)  Beslut om distansundervisning för gymnasieutbildningar 2020-12-21 dnr 2020- 63 60- 41 

28) Beslut om fjärr- och distansundervisning för högstadiet 2021-01-08 dnr 2020- 63 60- 43 

29)  Beslut om upphävande av tidigare beslutad delegation 2021-01-08 dnr 2020- 63 60- 44 

30) Beslut om partiell fjärr- och distansundervisning för högstadiet 2021-01-19 dnr 2020- 63 60- 

45 

31) Beslut om partiell fjärr- och distansundervisning för gymnasieutbildningar 2021-01-22 dnr 

2020-63 60-46 

32) Beslut om dataskyddsassistenter 2020-11-25 dnr 2020-221 003-1 

33)  Yttrande om detaljplan för bostäder, Melltorp 2020-12-15 dnr 2020-217 214-2  

 

 


