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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-12 

Tid:   kl. 09:00 –16:00 

  Pauser 10:05-10:20, 12:00-13:00, 14.30-14.45 

Plats: 
 

 Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk 

(Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

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

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Ann-Christin Andreasson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal (M) 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (SD) Natalia Henriksson 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Tommy Söderhagen  §§ 62-75 

(S) Helena Johansson   

(C) Catarina Johansson   

(C) David Olsson  

 

 

(M) Lisa Ståhl Andersson   

(KD) Per-Åke Älverbrandt  §§ 57-63, 65 

    

 Tjänstepersoner   

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Cecilia Ragnarsson Verksamhetschef §§ 57-62 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 57-63 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 64 

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 57-62 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 57-62 

 Johan Höglund Ekonom §§ 57-62 
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 Marie Wank Ekonom §§ 57-62 

 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom §§ 57-62 

 Linda Gustafsson Utredare § 63 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 66-70 

 Erik Glansin Projektledare §§ 66-68 

 Karin Larsson Rektor § 67 

    

 Fackliga företrädare   

  Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet §§ 57-73 

  Carl Eliasson, Lärarnas riksförbund/SACO-förbunden §§ 57-73 

    

 Övriga närvarande   

  Elinore Fahlgren, PWC §§ 57-60 

  Fredrik Carlsson, PWC §§ 57-60 

  Eva Ryberg, Revisionen §§ 57-60 

   

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och 

tid: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-19 kl. 16:00. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12, § 57-75 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-05-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-06-11 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv 
§ 57/21 

Fastställande av dagordning 
§ 58/21 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 
§ 59/21 

Granskning av samverkan och förebyggande insatser 

gällande barn och ungas psykiska hälsa 

§ 60/21 

Aprilrapport 2021 (anslaget 2021-05-12) 
§ 61/21 

Skolmiljarden - tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 

§ 62/21 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start 
§ 63/21 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 
§ 64/21 

Information om situationen angående Covid-19 
§ 65/21 

Lägesrapport lokaler 
§ 66/21 

Godkännande av förstudie samt beslut om platsantal på 

Björketorps förskola och skola 

§ 67/21 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid 

Ubbhults skola och förskola 

§ 68/21 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Sätila 

§ 69/21 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall (anslaget 

2021-05-12) 

§ 70/21 

Information om pågående arbete med ”Bästa barnkommun" 
§ 71/21 

Övriga aktuella händelser 
§ 72/21 

Rapport från kontaktpolitiker 
§ 73/21 

Redovisning av meddelanden 
§ 74/21 

Redovisning av delegationsbeslut 
§ 75/21 
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§ 57/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 58/2021    

Fastställande av dagordning 

 

Dagens sammanträde 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan fastställa dagordningen, och finner att 

så sker. 
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§ 59/2021    

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  
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§ 60/2021   Dnr: BUN 2020-183 007 

Granskning av samverkan och förebyggande insatser 

gällande barn och ungas psykiska hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tjänsteskrivelsen (med dnr 2020-183 007-5) översänds som barn- och 

utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten Granskning av samverkan 

och förebyggande insatser gällande barn och ungas hälsa, till kommunens 

revisorer. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om barn – och 

utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att ett förebyggande 

arbete och samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Revisorernas granskning är daterad 12 januari 2021. 

Granskningen avgränsades till det ansvar som finns inom givna nämnder för 

barn och unga mellan 0 och 16 år. Metoden har utgått från analyser av 

relevanta styrande dokument i form av mål, riktlinjer och policydokument. 

Dessutom har intervjuer genomförts med en rad tjänstemän i de båda 

nämndernas förvaltningar. 

Granskningen har utgått från följande kontrollfrågor: 

• Är samverkan och samsyn tydliggjort i överenskommelser 

och/eller rutiner internt och mellan huvudmän som ansvarar för 

insatser till barn och unga? 

• Sker ett förebyggande och arbete inom elevhälsan? 

• Sker ett förebyggande arbete inom socialtjänsten? 

• Säkerställs tillräcklig kompetens hos personal som möter barn 

och unga för att upptäcka psykisk ohälsa? 

• Görs en uppföljning av att samverkan fungerar, för att 

säkerställa att barn och unga får tillgång till stöd och insatser 

för att motverka/behandla psykisk ohälsa? 

I revisionsrapporten presenteras länsövergripande överenskommelse och 

styrande dokument. Vidare beskrivs det förebyggande arbetet i samverkan 

mellan de båda nämnderna samt det förebyggande arbetet inom respektive 

nämnd. Rapporten undersöker även om det säkerställs att personalen har 

tillräcklig kompetens samt om det görs uppföljning av att samverkan 

fungerar. 

Rapporten kommer bland annat fram till att: 

• det finns en fungerande samverkan inom kommunen 
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• det sker ett förebyggande arbete inom elevhälsa och socialtjänst som 

bedöms motverka och möta psykisk ohälsa hos barn och unga 

• det säkerställs att det finns en tillräcklig kompetens inom förskola, 

skola och socialtjänst 

Rapporten ger följande tre rekommendationer: 

1. Granskade nämnder bör säkerställa att överenskommelserna gällande 

samverkan på länsövergripande nivå är implementerade. Detta för att 

säkerställa att de insatser som finns hos huvudmännen kommer 

enskilda barn till del och samordnas. 

2. Socialnämnden rekommenderas att initiera utvärdering och uppföljning 

av överenskommelserna på en länsövergripande nivå. 

3. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bör säkerställa att 

strukturerade former för uppföljning av samverkan finns för den lokala 

styrningen. 

Ärendets behandling 

Revisionsrapport med missiv, daterad 2021-01-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 2020-183 007-5), med följande förslag 

till beslut: 

Yttrandet, daterat 2021-05-12, översänds som barn- och 

utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten Granskning av samverkan 

och förebyggande insatser gällande barn och ungas hälsa, till kommunens 

revisorer. 

 

Dagens sammanträde 

Elinore Fahlgren och Fredrik Carlsson från PWC, revisor Eva Ryberg och 

verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår en redaktionell ändring i beslutsformuleringen: att 

tjänsteskrivelsen med dnr 2020-183 007-5 översänds till revisorerna, i stället 

för yttrandet med datering 2021-05-12. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar förvaltningens förslag till beslut, med 

Leif Sternfeldts (C) redaktionella ändringsförslag, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunens revisorer 
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§ 61/2021   Dnr: BUN 2021-64 042 

Aprilrapport 2021 

 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2021-05-12) 
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§ 62/2021   Dnr: BUN 2021-64 042 

Skolmiljarden - tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med medel från den så kallade 

Skolmiljarden, beslutar barn- och utbildningsnämnden att nyttja medlen till 

att  

- göra förstärkningar inom åk 7-9 samt inom introduktionsprogrammen 

vid gymnasiet, i syfte att stärka insatser för elevers måluppfyllelse 

samt 

- förstärka kuratorstöd för att stödja elevers psykiska hälsa.  

Enligt skolförordningens likabehandlingsprincip och Skolverkets skrivelse kring 

bidraget fördelas viss del av bidraget vidare till fristående verksamhet. Beslut 

kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltningschef. 

Ärendet 

För att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför, beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 

kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. 

Pengarna betalas ut till alla kommuner och fördelas proportionellt utifrån 

antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal 

barn per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 2020. 

Varje kommun bestämmer sedan själva hur pengarna ska användas för att 

säkra barnens rätt till utbildning utifrån sina aktuella behov.  

Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom 

förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas 

bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 

motsvarande slag. 

Stödet betalas ut till landets kommuner vid två tillfällen under 2021. Hälften 

av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.  
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Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-64-3, med följande förslag till 

beslut: 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med medel från den så kallade 

Skolmiljarden, beslutar barn- och utbildningsnämnden att nyttja medlen till 

att  

- göra förstärkningar inom åk 7-9 samt inom introduktionsprogrammen vid 

gymnasiet, i syfte att stärka insatser för elevers måluppfyllelse samt 

- förstärka kuratorstöd för att stödja elevers psykiska hälsa.  

Enligt Skolförordningens likabehandlingsprincip och Skolverkets skrivelse 

kring bidraget fördelas viss del av bidraget vidare till fristående verksamhet. 

Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till 

förvaltningschef. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomer Johan Höglund och 

Marie Wank redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Verksamhetschef åk 7-9 och gymnasiet 

Verksamhetschef förskolan och grundskolan åk F-6 

Verksamhetschef Kvalitet och utveckling 

Verksamhetschef Stöd och utveckling 
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§ 63/2021   Dnr: BUN 2019-148 600 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att skjuta på 
skoldagen.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 26 september 2019 genom ”ung i 

mark”-applikationen. Förslaget avser att skjuta på skoldagen, så att eleverna 

börjar senare. Detta då forskning som föreställaren hänvisar till menar att 

sovmorgon ger ett bättre studieresultat, samt minskar antalet elever som 

kommer för sent till skolan på morgonen. Kommunfullmäktige har den 24 

oktober 2019 (§ 156/2019) överlämnat medborgarförslaget till barn- och 

utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

KF § 156/2019 Anmälan av nya medborgarförslag 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start, inkommet 2019-09-26 

Utredning med anledning av medborgarförslag om att senarelägga skoldagens 

start, daterad 2021-03-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2019-148-2, med följande förslag till 

beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att skjuta på 

skoldagen. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 64/2021   Dnr: 2020-3 600 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

 

Ärendet 

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

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får 

nämnden information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den 

nya verksamheten. 

Fokusområden i maj är till stora delar interna utvecklingsområden så som 

budgetförberedelser, verksamhetsplan, statistik, arbetsmiljöplan, 

kompetensplan, marknadsplan, kommunikationsplan med mera. 

Arbetsmarknadscentret gör företagsbesök och anskaffar platser. Enhetschef 

för arbetsmarknadscentret är under pågående rekrytering. 

Likaså står Naturvårdslaget inför rekrytering av enhetschef. Även 

anställningsstart och introduktion av nya deltagare är aktuellt.  

Vuxenutbildningen ska inom kort övergå till AME. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 65/2021   Dnr: 2020-63 60 

Information om situationen angående Covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar läget i verksamheterna med bland annat 

sjukfrånvaro, enligt den rapport som skickas in veckovis till Länsstyrelsen. 

Den sammanfattande bilden i kommunen bedöms vara ”måttlig påverkan”. 

Ordförandebeslut har fattats om förlängning av partiell distansundervisning 

för gymnasiet samt åk 7-9 terminen ut. Därtill har ordföranden fattat flera 

beslut om tillfällig stängning av enheter till följd av personalfrånvaro. 

Besluten har fattats baserat på rekommendationer från Smittskyddsläkaren 

Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten. I de fall rekommendationerna går 

isär, följs de mer lokala rekommendationerna från Smittskyddsläkaren Västra 

Götaland. 

Förvaltningen arbetar med några åtgärder som en följd av pandemin: 

• Åtgärder för att nå studieresultat inom ordinarie läsår och kurstid 

• Åtgärder utifrån signaler om psykisk ohälsa 

• Elevhälsan ska göra en undersökning genom enkätfrågor om hur eleverna 

på gymnasiet och högstadieskolorna upplever distansundervisningen, och om 

hur det fungerar för dem att ha undervisning på distans.  

• Sommarplanering - planering av lovskola  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

  



Sida 16(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 66/2021    

Lägesrapport lokaler 

En rad olika lokalprojekt pågår runt om i kommunen inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämnden får en genomgång av 

samtliga orter i kommunen där det pågår, eller planeras, någon form av 

lokalprojekt. 

Dagens sammanträde 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 67/2021   Dnr: BUN 2020-133 600 

Godkännande av förstudie samt beslut om platsantal på 

Björketorps förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns under 

förutsättning att den godkänns i Teknik- och servicenämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering enligt förstudiens alternativ 

om 5 avdelningar.  

Att, när byggnationen av Björketorps förskola och skola är klar, lägga ner 

Karstorps förskola och i stället erbjuda plats på Björketorps och Loftsgårdens 

förskolor. 

Reservation  

Elise Benjaminsson (M), Nicolette Nadj (KD) och Natalia E Henriksson (SD) 

reserverar sig mot beslutsförslagets tredje sats, se Beslutsgång för skriftlig 

motivering till reservationen. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beställde i september 2020 en förstudie av 

om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av skolan i 

Björketorp utifrån att verksamheten är trångbodd i lokalerna samt för att 

åstadkomma en ändamålsenlig förskola och skola som erbjuder en god lär- 

och arbetsmiljö. 

Förstudien har resulterat i förslag på ombyggnad av befintliga byggnader 

samt tillbyggnad av ny förskola om fem eller sex avdelningar. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse: Begäran om förstudie gällande Björketorps förskola och 

skola (Dnr 2020-133 600-1) 

Beslut: BUN AU § 53/2020 

Beslut: BUN AU § 110/2020 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22, med följande förslag till 

beslut: 

Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns under 

förutsättning att den godkänns i Teknik- och servicenämnden.  
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Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering enligt förstudiens alternativ 

om 5 avdelningar.  

Att, när byggnationen av Björketorps förskola och skola är klar, lägga ner 

Karstorps förskola och i stället erbjuda plats på Björketorps och Loftsgårdens 

förskolor. 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Förstudie Björketorps skola och förskola 

Kalkyl Björketorps skola och förskola 

Handlingar i äldre ärenden med dnr 2012-165 611 samt dnr 2017-301 290 

har legat till grund för förvaltningens förslag om nedläggning av Karstorps 

förskola. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand, rektor Karin Larsson och projektledare Erik 

Glansin redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M), Natalie E Henriksson (SD) och Nicolette Nadj (KD) 

yrkar avslag på den del av beslutsförslaget som avser nedläggning av 

Karstorps förskola. Elise Benjaminsson (M) yrkar i första hand på avslag och i 

andra hand på att frågan återremitteras till förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om nämnden antar eller avslår beslutsförslagets 

första sats: Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns 

under förutsättning att den godkänns i Teknik- och servicenämnden.  

Förslaget antas. 

Ordföranden frågar sedan om nämnden antar eller avslår beslutsförslagets 

andra sats: Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till 

Kommunstyrelsen att av Teknik- och servicenämnden beställa projektering 

enligt förstudiens alternativ om 5 avdelningar.  

Förslaget antas. 

Ordföranden frågar sist om nämnden antar eller avslår beslutsförslagets 

tredje sats: Att, när byggnationen av Björketorps förskola och skola är klar, 

lägga ner Karstorps förskola och i stället erbjuda plats på Björketorps och 

Loftsgårdens förskolor. 
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Förslaget antas, med reservation från Elise Benjaminsson (M), Nicolette Nadj 

(KD) och Natalia E Henriksson (SD). 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M) och Nicolette Nadj (KD): 

Vi är kritiska över beslutet att avveckla Karstorps förskola. Gemensamt för 

Moderaterna och Kristdemokraterna är att vi tror att mindre enheter och fler 

alternativ är viktiga komplement till större förskolor och skolor, för såväl 

barnen som för medarbetarna. För barnen och deras vårdnadshavare är det 

viktigt att kunna välja den omsorg man tror passar barnet bäst, och för 

medarbetarna kan en mindre enhet innebära större möjlighet att forma 

verksamheten.  

Vi är övertygade om att det finns många eldsjälar i våra verksamheter och ett 

stort engagemang från medarbetarna. Vi tror att ökat ansvar och större 

delaktighet värdesätts högt av medarbetarna och att det höjer kvalitén. 

Därför har bl.a. Moderaterna i en motion föreslagit att medarbetarna tillåts få 

större inflytande över den verksamhet de arbetar i, genom att införa 

möjligheten att driva verksamhet t.ex. förskola som intraprenad. Detta hade 

kunnat vara en lösning om man velat behålla Karstorps förskola. 

Beslutet om att avveckla Karstorps förskola är inte konsekvensutrett och vi 

ställer oss frågande till huruvida ärendet är samverkat. Trots frågor om vad 

besparingen beräknades bli, fanns inga svar att tillgå. Utifrån materialet kan 

konstateras att, trots att det bara är få barn inskrivna, så är priset per plats 

ändock lägre än vad en genomsnittlig förskoleplats i Marks kommun kostar 

enligt uppgifter i Kolada. Beslutet om att avveckla Karstorps förskola när 

förskolan i Björketorp står klar om ett antal år, riskerar också att innebära att 

föräldrar inte vill ha sina barn på Karstorp, vilket leder till en långsam 

”sotdöd”. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetschef förskola och skola F-6, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rektor Björketorps förskola 

Rektor Björketorpsskolan 
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§ 68/2021   Dnr: BUN 2016-275 291 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid 

Ubbhults skola och förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ny förskola och skola i Ubbhult placeras på befintlig skoltomt.  

Förskolan dimensioneras för 80 barn och skolan för 100 barn fördelade på 

årskurserna från förskoleklass till år 3. 

En studie av storlek på idrottshall görs tillsammans med Kultur- och 

fritidsnämndens och övriga nämnders analys av behovet utifrån framtida 

utveckling av Ubbhult. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering av ny förskola och skola i 

Ubbhult med möjlighet till framtida utbyggnad. 

Ärendet 

Förskolan och skolan i Ubbhult är i fysiskt dåligt skick och man är trångbodd. 

Dessutom är bygglovet tillfälligt och löper ut 2024-10-17, vilket gjorde att 

Ubbhult placerades i grupp 1 i Barn- och utbildningsnämndens beslut i juni 

2019 om prioriteringsordning för lokalinvesteringar. Ny förskola och skola 

behöver vara färdig för inflyttning till höstterminsstart 2024.  

Begäran om förstudie gjordes i januari 2017 och utförd förstudie godkändes i 

Teknik- och servicenämnden i november 2018 och överlämnades till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu att besluta, utifrån ett skol- och 

förskoleperspektiv, om önskemål om placering av ny förskola och skola samt 

om antal platser och vilka årskurser som ska erbjudas. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse: Begäran om förstudie Ubbhultskolan och Ubbhult förskola 

(Dnr 2016-275-29-1) 

Beslut: AU §5/2017 (Dnr 2016-275 291-2) 

Beslut: BUN §8/2017 (Dnr 2016-275 291-3) 

Tjänsteskrivelse: Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult (Dnr TSN 2017-

174-291-3) 

Beslut: TSN §105/2018 (Dnr TSN 2017-174 290) 



Sida 21(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19, med följande förslag till 

beslut: 

Ny förskola och skola i Ubbhult, inklusive en mindre idrottshall 18x24 meter, 

placeras på befintlig skoltomt. Förskolan dimensioneras för 80 barn och 

skolan för 100 barn fördelade på årskurserna från förskoleklass till år 3. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering av ny förskola och skola i 

Ubbhult med möjlighet till framtida utbyggnad. 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Lokaliseringsstudie Skol-och förskoletomter i Ubbhult 

Förstudie Ubbhult - Presentation daterad 2018-12-22 

Ubbhultskolan kalkyl 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) och Niklas Herneryd (L) lämnar följande förslag till 

beslut: 

Ny förskola och skola i Ubbhult placeras på befintlig skoltomt.  

Förskolan dimensioneras för 80 barn och skolan för 100 barn fördelade på 

årskurserna från förskoleklass till år 3. 

En studie av storlek på idrottshall görs tillsammans med Kultur- och 

fritidsnämndens och övriga nämnders analys av behovet utifrån framtida 

utveckling av Ubbhult. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering av ny förskola och skola i 

Ubbhult med möjlighet till framtida utbyggnad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar Elise Benjaminssons (M) och Niklas 

Henreryds (L) förslag till beslut, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Verksamhetschef förskola och skola F-6, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rektor Ubbhults förskola och skola 
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§ 69/2021   Dnr: BUN 2018-5 290 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Sätila 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rangordna förslag på tomter för ny 

förskola i Sätila enligt följande: 

1. Om möjlighet finns, bygga ny förskola på befintlig tomt för Sätila förskola. 

2. Lokaliseringsstudiens förslag alternativ C ”Skogen” 

3. Lokaliseringsstudiens förslag alternativ D ”Tappen” 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa byggnation av förskola i Sätila á sex 

avdelningar = 120 platser. 

 

Ärendet 

Sätila förskola är i väldigt dåligt skick och erbjuder inte heller ändamålsenliga 

lokaler. Dessutom är det redan idag fullt på förskolorna i Sätila, och med en 

ökande befolkning på orten behöver fler förskoleplatser tillskapas. Därför 

placerades Sätila i grupp 1 i Barn- och utbildningsnämndens beslut i juni 2019 

om prioriteringsordning för lokalinvesteringar med innebörden att ny förskola 

behöver byggas i Sätila och vara färdig senast vid utgången av 2024. En 

förstudie beställdes redan 2018, men är ännu inte återrapporterad. 

Ärendets behandling 

Beslut: BUN AU § 6/2018  

Beslut: BUN § 10/2018 

Beslut: KS § 116/2018 (Dnr KS 2018-84 30) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22, med följande förslag till 

beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden rangordnar Samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag på förskoletomter i Sätila enligt följande: 

1. Alternativ E ”Torråsvägen” 

2. Alternativ D ”Tappen” 

3. Alternativ C ”Skogen” 
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Barn-och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik-och servicenämnden beställa byggnation av konceptförskola i Sätila à 

sexavdelningar= 120 platser. 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Lokaliseringsstudie Skol- och förskoletomter i Sätila 

Kostnader 6-avdelningsförskola 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rangordna förslag på tomter för ny 

förskola i Sätila enligt följande: 

1. Om möjlighet finns, bygga ny förskola på befintlig tomt för Sätila förskola. 

2. Lokaliseringsstudiens förslag alternativ C ”Skogen” 

3. Lokaliseringsstudiens förslag alternativ D ”Tappen” 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa byggnation av förskola i Sätila á sex 

avdelningar = 120 platser. 

Beslutsgång 

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

till beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetschef förskola och skola F-6, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rektor Sätila förskolor 
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§ 70/2021   Dnr: BUN 2021-62 600 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall 

 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2021-05-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71/2021    
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Information om pågående arbete med ”Bästa barn-

kommun" 

 

Ärendet 

I Marks kommuns budget 2021–2024 gavs ett inriktningsbeslut och uppdrag 

till förvaltningarna att verka för att Marks kommun ska bli "Bästa 

barnkommun". Uppdraget kräver att flera förvaltningar samarbetar och 

samverkar för att tillförsäkra att barn och ungdomar har jämlik skola, jämlik 

fritid och jämlik barndom. Kommunstyrelsen har 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 samhället.  

Beslutet innebär att förvaltningarna har i uppdrag att utveckla och samordna 

sina insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd från samhället 

med målet att kommunen ska bli "Bästa barnkommun”. Arbetet ger både ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv för att möta de behov och utmaningar 

som identifieras utifrån förvaltningarnas olika grunduppdrag och att ta ett 

gemensamt ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att utjämna 

de ojämlika livsvillkor som utgör hinder för barns och ungdomars utveckling, 

och tillgängliggöra stimulerande och stödjande aktiviteter för alla Marks 

kommuns barn och ungdomar. 

Inför sommaren 2021 har förvaltningarna samverkat för att beskriva hur 

samarbetet kommer att ske för att möta behov av sommaraktiviteter, 

stödjande insatser och att stimulera till en positiv fritid. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 72/2021    

Övriga aktuella händelser 

 

- Nämnden har gemensamt tagit emot ett e-postmeddelande från en 

person boende i Björketorp, med rubriken ”Björketorp i Bästa 

barnkommunen”. Brevet innehåller synpunkter, förslag och önskemål 

gällande Björketorps framtid – i synnerhet önskemål om att man från 

politiskt håll ska prioritera skol- och idrottslokaler, samt insatser för en 

meningsfull fritid i Björketorp. Detta då Björketorp, enligt skribenten, 

länge varit osynlig i kommunens satsningar. Brevskrivaren önskar att 

politiken samverkar med ideella krafter i Björketorp för att uppnå 

visionen om ”bästa barnkommun”.  

Dagens sammanträde 

 

Ordföranden redogör för brevets innehåll. Ordföranden frågar om nämnden 

kan uppdra åt presidiet att svara på brevet, och finner att så sker. 
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§ 73/2021    

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

uppdrag som kontaktpolitiker för ett antal enheter. Eventuella besök 

återrapporteras till nämnden. 

 

Dagens sammanträde 

 

Ingen har något att rapportera. 
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§ 74/2021 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. 2021-84 Från Skolinspektionen: Anmälan/Beslut om att inte pröva 

ärende gällande Strömskolan 2021-04-16 

2. 2020-79 Från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut gällande 

Stommenskolan i Marks kommun 2021-04-23  

3. 2020-153 Från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut gällande 

Sjöbyskolan i Marks kommun 2021-04-23  

4. 2020-215 Från Skolinspektionen: Delbeslut i ärende gällande elevs 

skolsituation vid Örbyskolan i Marks kommun 2021-04-06  

5. 2019-159 Från Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning - granskning 

förskoleklass och grundskola Tingvallaskolan 2021-04-30  

6. 2021-84 Från Skolinspektionen: Beslut om att inte pröva ärende 

gällande Strömskolan 2021-04-14  

7. 2021-82 Överklagan av skolskjutsbeslut 2021-04-12 

8. 2021-82 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 2021-04-14 

9. - KF § 50 2021 Entledigande och fyllnadsval (SD) 

10. - KF § 58 2021 Entledigande och fyllnadsval (KD) 

 

 

  



Sida 30(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 75/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Överenskommelse om placering 

i förskoleverksamhet 

(interkommunal ersättning) 

Verksamhetschef 2021-04-08 BUN 2021-53 605-1 

Överenskommelse om placering 

i förskoleverksamhet 

(interkommunal ersättning) 

Verksamhetschef 2021-04-08 BUN 2021-53 605-2 

Överenskommelse om placering 

i förskoleverksamhet 

(interkommunal ersättning) 

Verksamhetschef 2021-04-08 BUN 2021-53 605-3 

Avtal om placering i förskola 

(interkommunal ersättning) 

Verksamhetschef 2021-04-08 BUN 2021-83-1 

Beslut om att elev har rätt att 

mottagas i grundsärskolan 

Verksamhetschef, 

Stöd och 

utveckling 

2021-04-08 BUN 2021-71-2 

Beslut om att elev har rätt att 

mottagas i grundsärskolan 

Verksamhetschef, 

Stöd och 

utveckling 

2021-04-08 BUN 2021-71-3 

Ändring av beslut (beslut om 

skolplacering) 

Verksamhetschef 2021-04-09 BUN 2021-28 611-7 

Ändring av beslut (beslut om 

skolplacering) 

Verksamhetschef 2021-04-14 BUN 2021-26 611-5 

Ändring av beslut (beslut om 

skolplacering) 

Verksamhetschef 2021-04-14 BUN 2021-28 611-6 

Ändring av beslut (beslut om 

skolplacering) 

Verksamhetschef 2021-04-14 BUN 2021-45 6111-

6 

Ändring av beslut (beslut om 

skolplacering) 

Verksamhetschef 2021-04-14 BUN 2021-71-4 
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Beslut om partiell fjärr och 

distansundervisning för 

gymnasiet 19 april - 2 maj 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-15 BUN 2020-63 60-63 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning för 

högstadiet 19 april-2 maj 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-15 BUN 2020-63 60-64 

8 beslut om kompensation till 

fristående utförare 2018-2020 

Förvaltningschef 2021-04-19 BUN 2021-85-1 

Omprövning av beslut om elev 

har rätt att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-04-19 BUN 2021-71-5 

Avslag skolskjutsansökan Verksamhetschef 2021-04-20 BUN 2021-71-6 

Beslut om tillfällig stängning av 

Mariebergs förskola 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-20 BUN 2020-63 60-66 

Beslut om tillfällig stängning av 

Rydals förskola 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-22 BUN 2020-63 60-68 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Torestorpskolan 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-22 BUN 2020-63 60-69 

Förlängning av beslut om 

tillfällig stängning av Rydals 

förskola 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-27 BUN 2020-63 60-70 

Beslut om partiell fjärr- och 

distansundervisning för 

högstadiet 3 maj-11 juni 2021 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-28 BUN 2020-63 60-71 

Beslut avseende placering i 

förskola med Kungsbacka 

Verksamhetschef 2021-04-28 BUN 2021-79-2 

Beslut om att uppskjuten 

skolplikt medges 

Rektor 2021-04-28 BUN 2021-86-2 

Beslut om partiell fjärr- och 

distansundervisning för 

gymnasiet 3 maj-11 juni 2021 

Nämndens 

ordförande 

2021-04-28 BUN 2020-63 60-72 

Beslut om utdelning ur samfond 

1, vårterminen 2021 

Förvaltningschef 2021-04-28 BUN 2021-90-2 
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Beslut om tillfällig stängning av 

Fritslaskolans fritidshem 

Nämndens 

ordförande 

2021-05-03 BUN 2020-63 60-74 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Fritslaskolan 

Nämndens 

ordförande 

2021-05-04 BUN 2020-63 60-75 

 

 

 


