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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-04-07 

Tid:   kl. 08:30 – 16:00. Paus 10:05-10:20 och 13:10-14:10. 

Plats: 
 

 Rydal, Abbotsalen 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Tommy Söderhagen 

 (S) Bodil Wennerström (§§ 37-46) 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (S) 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

 (SD) Peter Flink tjänstgör för Catarina Johansson (§ 41) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Anders Lindal 

 (S) Daria Johnsson (S) tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) §§ 37-46 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) §§ 47-58 

 (SD) Inga Maj Krüger (§§ 37-46) 

 (SD) Peter Flink tjänstgör för Inga Maj Krüger (§§ 47-58) 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 

 (V) Arthur Thiry (§§ 37-46) 

 (V) Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (§§ 47-58) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(SD) Peter Flink (§§ 37-40, 42-46) 

(V) Princella Lizarazu (§§ 37-46) 

  

 Tjänstepersoner 

 Leo Rosenberg Kvalitetsutvecklare 

(sekreterare) 

 

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 37-43 

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 40-48 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 41 

 Maria Fransson Tf verksamhetschef § 41 

 Marika Blomqvist Enhetschef § 41 
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 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 43-47 

 Marie Wank Ekonom § 44 

 Erik Glansin Projektledare TSF §§ 43-47 

 Ellika Retzlaff Biträdande rektor § 46 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 49-51 

 Maria Nilaeus Utredare § 51 

 Karin Magnusson Handläggare § 52 

 Carola Melo Utvecklingsledare 

KFF 

§ 52 

    

 Övriga   

 Petra Thedin  Fredblad arkitekter § 46 

 Kristina Antesson Norconsult § 46 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 37-46 

 Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

 §§ 37-46 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-04-20 kl. 16:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 37-58 

Leo Rosenberg 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 



Sida 3(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-04-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07, § 37-58 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-12 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Leo Rosenberg 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 37 

Fastställande av dagordning § 38 

Uppföljning av föregående protokoll § 39 

Information från förvaltningen § 40 

Information med anledning av situationen i Ukraina § 41 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 42 

Kompletterande utredning avseende upplägg på inrättande 

av återbruksverksamhet 

§ 43 

Ekonomisk månadsredovisning § 44 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 2022 § 45 

Skollokaler i Skene § 46 

Skolprojekt i Skene - storlek på idrottshall § 47 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasieskola 

läsåret 2021/2022 

§ 48 

Svar på medborgarförslag om nedtagning av basketkorgar 

på Strömskolans skolgård 

§ 49 

Medborgarförslag om upplåsta dörrar på skolorna § 50 

Medborgarförslag om gratis skolskjuts § 51 

Kulturutbud för barn och elever § 52 

Ansökan om femte år på gymnasiesärskola § 53 

Övrigt och allmänna frågor § 54 

Redovisning av delegationsbeslut § 55 

Redovisning av meddelanden § 56 

Val av kontaktpolitiker § 57 

Skollokaler i Skene § 58 
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§ 37/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Catarina Johansson (C) anmäler jäv i förhållande till punkten ”Information med 

anledning av situationen i Ukraina” (§ 41).  
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§ 38/2022    

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet Skollokaler i Skene samt Val av kontaktpolitiker läggs till dagordningen. 

Dagens sammanträde 

Leif Sternfeldt (C) anmäler en fråga om Skollokaler i Skene samt en fråga om Val 

av kontaktpolitiker. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att ärendet Skollokaler i Skene samt Val av 

kontaktpolitiker läggs till dagordningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 39/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 40/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Utifrån huvudöverenskommelsen HÖK21 som avser lärare, förskollärare, 

studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare har 

förvaltningen ihop med arbetstagarrepresentanter tagit fram en 

handlingsplan. Mer information kommer under maj. 

- Reflektioner från genomförd temadag för rektorer, personalföreträdare och 

förtroendevalda.  

- PwC kommer att genomföra en granskning som syftar till att bedöma om 

barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad 

gäller likvärdighet i grundskolan avseende insatser för stöd och stimulans.  

- Ett så kallat ”Hackathon” har genomförts där unga kommuninvånare kunde 

göra sina röster hörda. På en av dagarna medverkade politiker, 

tjänstepersoner samt skolminister Lena Axelsson Kihlbom. 

- På Ängskolan pågår en extra satsning på rastaktiviteter tillsammans med 

KFF. Är en del av arbetet med ”Bästa barnkommun” och kommer att 

integreras i skolans ordinarie verksamheten från och med hösten. 

- Mark får inget förnyat tillstånd att fortsätta med riksidrottsgymnasiet i 

basket RIG från och med höstterminen 2023. Alla nuvarande RIG-elever vid 

Marks Gymnasieskola, samt de som har tagits in för läsåret 2022–2023 har 

rätt att fullfölja utbildningen vid Marks Gymnasieskola. Detta påverkar inte 

den nationella idrottsutbildningen (NIU). 

  

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 41/2022    

Information med anledning av situationen i Ukraina 

Ärendet 

De senaste veckorna har många människor behövt lämna Ukraina, varav många 

har tagit sig till Sverige och fler är att vänta. Barn- och utbildningsnämnden 

kommer att ha en nyckelroll i sammanhanget då Arbetsmarknad och integration 

inrymmer flyktingmottagande.  

Förvaltningen ger sin lägesbild så här långt och det arbete som pågår med 

planering, samordning och inventering av bland annat bostäder och 

evakueringsboenden.  

När det kommer till skolgång har kommunen att följa skollagens bestämmelser, där 

det bland annat framgår att nyanlända har rätt till grundskola och gymnasieskola 

inom fyra veckor efter registrering. Den största delen av arbetet utförs av rektor, 

men förvaltningen arbetar för att stötta så långt det går med organiseringsförslag, 

facklig samverkan, gemensamma blanketter med mera. Studiehandledare i 

ukrainska har anställts. 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschefer Caroline Ekberg, Caroline Billing, Sara Dahlin och Maria 

Fransson samt enhetschef Marika Blomqvist redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 42/2022     

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den 

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får 

arbetsutskottet bland annat information om aktuell arbetsmarknadsstatistik, 

feriejobb, personalförändringar på Arbetsmarknadscenter samt ekonomi inom de 

olika enheterna. 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 43/2022   Dnr: BUN 2020-161 600 

Kompletterande utredning avseende upplägg på inrättande av 

återbruksverksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020 161- 600-10) med bilagor 1-5 som svar på uppdrag i kommunstyrelsens 

beslut § 305 2021. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut § 11/2021 bifallit en motion om att inrätta 

återbruk av möbler, utrustning och material i kommunens verksamheter. Barn- och 

utbildningsnämnden gavs där i uppdrag att, i samverkan med teknik- och 

servicenämnden, genomföra en förundersökning och ta fram ett upplägg på en 

sådan verksamhet. Uppdraget återrapporterades under hösten 2021 till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 oktober 2021 och 

fattat beslut om att notera återrapporteringen från barn- och utbildningsnämnden. 

Man beslutade också att utredningen behövde kompletteras med bland annat 

helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika organisationsförslag, 

kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad tidsplan för införande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat fram kostnadskalkyl, 

organisationsskiss, tid- och aktivitetsplan, verksamhetsbeskrivning samt en SWOT-

analys. 

Ärendets behandling 

Motion om återbruk av möbler, utrustning och material i Marks kommun 2019-02-

04 dnr KS 2019-109 420-1 

BUN § 137 2020 Remissvar på motion om återbruk av möbler, utrustning och 

material i Marks kommun (med underliggande handlingar) 

KF § 11 2021 Svar på motion om återbruk av möbler, utrustning och material i 

Marks kommun 

BUN § 111 Upplägg på återbruksverksamhet (med underliggande handlingar) 

KSAU § 305 2021 Återrapportering av uppdrag om förstudie och upplägg för att 

inrätta återbruk av möbler, utrustning och material i kommunens verksamheter 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagorna: 

Bilaga 1 Kalkyl ny enhet daterad 2022-03-22 
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Bilaga 2 Organisationsskiss daterad 2022-03-21 

Bilaga 3 SWOT-analys daterad 2022-03-22 

Bilaga 4 Tid- och aktivitetsplan daterad 2022-03-21 

Bilaga 5 Verksamhetsbeskrivning daterad 2022-03-22 

Samt följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020 161- 600-10) med bilagor 1-5 som svar på uppdrag i kommunstyrelsens 

beslut § 305 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 mars 

2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att det antas. 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M) och Anders Lindal (M): 

Det är en gedigen, omfattande och ambitiös verksamhetsbeskrivning som 

presenteras. Vi skulle vilja ge följande kommentarer inför det fortsatta arbetet. 

Vi är måna om att understryka att en återbruksverksamhet ska bidra till en win-win 

situation för miljön, kommunens verksamheter och ekonomin. Syftet bör vara att 

spara pengar och miljö, inte tjäna pengar varför vi särskilt vill påtala behovet av att 

inte bygga en verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, utan att 

då snarare överväga möjligheten att skänka möblerna till välgörande ändamål.  

En återbruksverksamhet borde generera koncernnytta. Det ska vara lätt och 

kostnadsneutralt för en enskild verksamhet att återbruka och det ska inte kosta 

pengar att ärva möbler och inventarier eftersom det i förlängningen minskar 

behovet av nyinköp och reinvesteringar. Idag tas i mångt kostnaden för 

reinvesteringar ur en central investeringsbudget medan inköp av enstaka saker tas 

av verksamheten. För att uppmuntra återbruk borde det vara gratis för 

verksamheten att hämta en stol på ”återbruket” hellre än att låta möblerna falla 

isär och sedan äska om helt nya uppsättningar möbler. Återbruk torde dessutom 

innebära en hemräkningseffekt avseende behovet av nyinköp, som vi tycker borde 

ingå i kalkyler och överväganden. 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 44/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter mars månads slut. Intäkter 

redovisas per verksamhetsområde, ihop med personalkostnader och övriga 

kostnader. Driftsredovisning presenteras för olika verksamhetsformer och andra 

områden som till exempel IT och administration. 

I den kommande aprilrapporten kommer fördjupad information att lämnas om 

förvaltningens ekonomiska läge. 

 

Ekonom Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 45/2022   Dnr: BUN 2021-51 29 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Prioriteringsordningen revideras genom att:  

- Ny förskola i Kinna flyttas till prioriteringsgrupp 2 

- Utbyggnation av Snickaregårdens förskola läggs till i prioriteringsgrupp 1 

- Etapp 2 Skeneskolan läggs till i prioriteringsgrupp 2 

Detta innebär att prioriteringsordningen i sin helhet lyder: 

Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. Gruppen 
innehåller utbyggnation av Snickaregårdens förskola, Sätila förskola, Ubbhults 
förskola och skola, Hyssna förskola och skola, Björketorps förskola och skola, 
Loftsgårdens förskola, ny skola i Skene och förskoleplatser på Örbyskolan. 

Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. Gruppen 
innehåller etapp 2 Skeneskolan, utbyggnation/ombyggnation av Stommenskolan, 
ny grundsärskola, ny förskola i Kinna, ytterligare förskoleplatser i Skene. 

Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. Gruppen 
innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snickaregården och 
Parkängen, ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nordvästra Mark. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar ansträngd lokalsituation i Torestorp. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna att lägga 
etapp 3 avseende Skeneskolorna i priogrupp 2. Utredningen ska särskilt belysa 
behov, möjligheter och konsekvenser av att bygga en ny skola i Ängahagen. 
Uppdraget återrapporteras snarast. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 (§ 212) att barn- och 

utbildningsnämnden gavs i uppdrag att göra en prioriterad ordning för 

investeringarna under den kommande tioårsperioden. Till grund för prioriteringen 

fanns den lokalutredning som slutfördes år 2015.  

 

Nämndens prioriteringsordning för lokalinvesteringar för perioden 2019—2028 

fastställdes i juni 2019 med beslutet att prioriteringarna skulle uppdateras årligen i 

februari. 

 
Barn- och utbildningsnämnden fattade senast beslut om revidering av 
prioriteringarna den 15 april 2021. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på 
justeringar i prioriteringsordningen utifrån nytillkommen information det senaste 
året. 

 

Ärendets behandling 

BUN AU § 35 2021 Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

BUN § 46 2021 Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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Prioriteringsordningen revideras genom att:  

- Ny förskola i Kinna flyttas till prioriteringsgrupp 2 

- Utbyggnation av Snickaregårdens förskola läggs till i prioriteringsgrupp 1 

- Etapp 2 Skeneskolan läggs till i prioriteringsgrupp 2 

Detta innebär att prioriteringsordningen i sin helhet lyder: 

Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. Gruppen 

innehåller utbyggnation av Snickaregårdens förskola, Sätila förskola, Ubbhults 

förskola och skola, Hyssna förskola och skola, Björketorps förskola och skola, 

Loftsgårdens förskola, ny skola i Skene och förskoleplatser på Örbyskolan. 

Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. Gruppen 

innehåller etapp 2 Skeneskolan, utbyggnation/ombyggnation av Stommenskolan, 

ny grundsärskola, ny förskola i Kinna, ytterligare förskoleplatser i Skene. 

Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. Gruppen 

innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snickaregården och 

Parkängen, ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nordvästra Mark. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar ansträngd lokalsituation i Torestorp. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 mars 

2022. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut. 

Elise Benjaminsson (M) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 

Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna att lägga 

etapp 3 avseende Skeneskolorna i priogrupp 2. Utredningen ska särskilt belysa 

behov, möjligheter och konsekvenser av att bygga en ny skola i Ängahagen. 

Uppdraget återrapporteras snarast. 

Inga Maj Krüger (SD), Anders Lindal (M), Yvonne Kindström (SD), Arthur Thiry (V), 

Leif Sternfeldt (C), Niklas Herneryd (L), Catarina Johansson (C) och Yasin Abbes (S) 

yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

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

till beslut, och finner att det antas. 



Sida 16(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-04-07   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande frågar därefter om nämnden antar eller avslår Elise Benjaminssons (M) 

tilläggsförslag, och finner att det antas. 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 46/2022   Dnr: 2017-233 291 

Skollokaler i Skene 

 

Ärendet 

Marks kommun står inför en investering av en ny skola i Skene. Nämnden får vid 

dagens sammanträde information om erfarenheter från bygget av Lyckeskolan, 

information om förstudie, projektering och produktion. Fredblads arkitekter visar 

utformningen av högstadieskolan och utemiljön. 

 

Högstadiebyggnaden har i många delar liknande struktur som Lyckeskolans 

högstadiebyggnad och under arbetat med projekteringen har mycket tät kontakt 

skett med berörd personal. Själva byggnaden uppförs som en tvåvåningsbyggnad 

uppdelar i sex hemvister. Estetiska och naturvetenskapliga ämnen har varsin del av 

skolan. Även utomhusmiljön är till ytan jämförbar med Lyckeskolan. 

 

Etapp 1 innefattar ny högstadiebyggnad samt ytterligare en idrottshall, inklusive 

tillhörande funktioner såsom utomhusmiljö för högstadiet, utomhusidrott samt 

ytterligare parkeringsplatser utmed Marbogatan.    

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand, projektledare Erik Glansin, verksamhetschef Caroline 

Billing, biträdande rektor Ellika Retzlaff samt Petra Thedin från Fredblads arkitekter 

och Kristina Antesson från Norconsult redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen och återupptar punkten vid mötets slut. 
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§ 47/2022   Dnr: BUN 2017-233 291 

Skolprojekt i Skene - storlek på idrottshall 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förstudien och föreslår 

projekteringsstart enligt alternativ A: 

Renovering av befintlig idrottshall, ca 23x43 meter. Hallen ska kunna delas i två 

delar. 

Nybyggnation av idrottshall, ca 30x45 meter. Hallen ska kunna delas i tre delar. 

Nybyggnation av tre kampsportslokaler, en för boxning, en för taekwondo, samt en 

flexibel och delbar träningslokal. 

Elise Benjaminsson (M) och Anders Lindal (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beställde i juni 2020 en förstudie av 

anläggningar/lokaler för idrott och kultur inom projektet ”skolorna i Skeneområdet” 

av teknik- och servicenämnden (KFN § 64/2020). Förstudien har genomförts i ett 

förvaltningsöverskridande samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Teknik- och serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens behov av lokaler ingick även som en del i den till 

kommunstyrelsen tidigare levererade förstudien rörande Ängskolan, men då 

behoven i det läget inte var helt färdiga avseende speciallokaler för föreningar - och 

framför allt kampsport - har dessa kompletterats i den nu aktuella förstudien. 

Förstudien har resulterat i olika val och därmed olika investeringsnivåer avseende 

idrottslokalerna vilket även påverkar barn- och utbildningsnämnden.  

Gemensamt för båda alternativen är att befintliga kampsportslokaler ersätts och 

anpassas efter dagens behov samt att det tillkommer ytterligare en yta för 

kampsport. Skillnaden ligger i storleken på den idrottshall som sedan tidigare ingår 

i projektet. I praktiken ska den större idrottshallen i alternativ A kunna delas i tre 

delar medan idrottshallen i alternativ B ska kunna delas i två delar.  

För att täcka skolverksamhetens behov av idrottslokaler behöver man fem 

idrottshallsytor. Detta har noggrant räknats fram genom att göra en fiktiv 

schemaläggning av skolan som fullt utbyggd, det vill säga med ca 650 elever på 

högstadiet och cirka 600 elever på låg- och mellanstadiet. 

Ärendets behandling 

TSN § 168 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med dnr KFN 2020-58 292-7 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (samt bilagor), med följande förslag till beslut: 
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Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förstudien och föreslår 

projekteringsstart enligt alternativ A:  

Renovering av befintlig idrottshall, ca 23x43 meter. Hallen ska kunna delas i två 

delar.  

Nybyggnation av idrottshall, ca 30x45 meter. Hallen ska kunna delas i tre delar.  

Nybyggnation av tre kampsportslokaler, en för boxning, en för taekwondo, samt en 

flexibel och delbar träningslokal. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 mars 

2022. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef Caroline Billing redogör för 

ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Elise Benjaminsson (M) och Anders Lindal (M) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M) och Anders Lindal (M): 

Inledningsvis ser vi 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 

innehålla 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 för 

nyinvesteringar nere, arbeta resurseffektivt genom att underhålla det vi har. Vi 

efterfrågar tydligare behovsanalyser och nyckeltal där varje lösning inte alltid blir 

det ”extra” tilltagna alternativet. För oss är lärare viktigare än byggnader och vi 

ställer oss frågan om behovet av hallar skulle vara detsamma om lokalkostnaderna 

större del låg ute på varje enhet att hantera. 

Vi konstaterar att efterfrågade nyckeltal kring antal hallar och hallyta per 

capita/elev jmf med andra kommuner saknas och inte finns inrapporterade i 

nationella databaser. Behovsanalysen måste utgå från verksamheternas faktiska 

behov, och de kostnader nämnden måste bära. Det handlar om att vi som politiker 

ska kunna fatta de allra bästa besluten, söka öka likvärdigheten och värna 

skattebetalarnas pengar.  

Ur ett likvärdighetsperspektiv och alla elevers rätt till likvärdig stimulans 

konstaterar vi vidare att det saknas idrottshall t ex för Fotskälsskolan. I 

centralorten finns redan idag stora möjligheter till olika idrotter. Vår uppfattning är 

att det således vore bättre att bygga ut hallytorna i Skene i steg och etapper och 
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tillse att likvärdigheten ökar bland kommunens skolor och förskolor. Det redovisade 

och uppskattade behovet utifrån Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 

baseras på när skolan är fullt utbyggd med 650 elever åk 7-9. Det ska jämfört med 

360 elever idag. Ämnet idrott innehåller olika moment, där flera med fördel kan 

förläggas utomhus, på badhuset eller i vanlig lektionssal. Det handlar om 

schemaläggning.  

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 

föreslog att en ny F-6 skola byggs på Ängahagen och i den kalkyl som togs fram 

inför inriktningsbeslutet ingick en hall. Vårt förslag föll tyvärr och majoriteten har 

gått vidare med scenario A.  

Flera av de bekymmer vi förutsåg med att samla all verksamhet på nuvarande 

Ängskoleområde är det som nu kommit att diskuteras politiskt. Därtill ska också 

läggas planerade bostäder vid Kungsfors och Ängahagen men även i Kinna där 

trycket på, inte minst Strömskolan, troligtvis kommer att öka. Ytterligare en skola i 

Skene, företrädelsevis i Ängahagen, skulle lösa många av de bekymmer och kunna 

vara en snabbare väg framåt för att ge Parkskolans elever och medarbetare en 

bättre arbetsmiljö.  

Därför yrkade vi i ärendet om Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 2022 att 

förvaltningschefen får i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna att lägga 

etapp tre avseende skeneskolorna i priogrupp 2. Utredningen ska särskilt belysa 

behov, möjligheter och konsekvenser av att bygga en ny skola i Ängahagen 

(beräknat till ca 152 miljoner kronor inkl. idrottshall enligt tidigare underlag inför 

inriktningsbeslutet).   

Som en konsekvens av detta anser vi att behovet av idrottsytor i anslutning till 

Ängskolan utifrån skolverksamhetens behov inte är tillräckligt utrett, varför vi valde 

att ej delta i beslutet om storlek på idrottshall. 

Skickas till: 

Teknik- och servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 48/2022   Dnr: BUN 2022-38 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasieskola 

läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan 

läsåret 2022/2023 i enlighet med tidigare beslut i § 23 2021. 

Anpassning av antalet utbildningsplatser efter slutantagningen är sedan tidigare 

delegerat till verksamhetschef, avseende mindre justeringar utifrån av nämnden 

fastställd programorganisation. Utöver detta ges förvaltningschef möjlighet - samt i 

uppdrag - att göra ändringar i dimensionering så att sökande elever tillgodoses 

plats på sina förstahandsval i så hög grad som möjligt. Detta under förutsättning 

att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter inte uppstår för 

verksamheten. 

Ärendet 

Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan 

ska enligt skollagen så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas 

önskemål. Anpassningen till önskemålen innebär att den definitiva 

dimensioneringen inte kan göras innan ungdomarnas val är kända. Beslut om 

mindre justeringar av antalet utbildningsplatser efter slutantagningen är sedan 

tidigare delegerat till verksamhetschefen för gymnasieskolan.  

Ett av barn- och utbildningsnämnden beslutade nämndmål lyder: Fler folkbokförda 

ungdomar ska söka till Marks Gymnasieskola i första hand, och de som söker ska 

erbjudas en plats på sitt förstahandsval i högre grad. Av folkbokförda ungdomar i 

Mark som sökte till Marks gymnasieskola i första hand, antogs 76,4% på sitt 

förstahandsval år 2021. Nämndens mål är att minst 84% ska antas på sitt 

förstahandsval 2022. Förvaltningen ser därför ett behov av att i år utvidga 

nuvarande delegation om justering av platsantal till att omfatta även något större 

ändringar, i det fall slutantagningen visar på sådant behov. 

Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet 

platser så långt det är möjligt anpassas efter ungdomarnas önskemål. Ungdomarna 

ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram, högskoleförberedande program, 

programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 18 mars 2021 beslut om preliminärt 

utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2022/2023.  

Utbudet justeras enligt förslag till beslut utifrån resultatet i den preliminära 

antagningen. Förändringar i utbud och av platsantal kan ske hos antagningsenheten 
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i slutet av mars inför omvalsperioden under april-maj. Efter omvalet finns även en 

sista möjlighet, i mitten av juni, att förändra antal platser innan slutgiltig antagning 

görs.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan 

läsåret 2022/2023 i enlighet med tidigare beslut i § 23 2021. 

Anpassning av antalet utbildningsplatser efter slutantagningen är sedan tidigare 

delegerat till verksamhetschef, avseende mindre justeringar utifrån av nämnden 

fastställd programorganisation. Utöver detta ges förvaltningschef möjlighet - samt i 

uppdrag - att göra ändringar i dimensionering så att sökande elever tillgodoses 

plats på sina förstahandsval i så hög grad som möjligt. Detta under förutsättning 

att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter inte uppstår för 

verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 31 mars 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att det antas. 

 

Skickas till: 

Verksamhetschef för gymnasiet 
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§ 49/2022   Dnr: BUN 2021-195 

Svar på medborgarförslag om nedtagning av basketkorgar på 

Strömskolans skolgård 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

skolan vill behålla basketkorgarna och förse eleverna med en skolgård som 

uppmuntrar till lek, rörelse och lärande. Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till 

polisen för att få hjälp med att hantera ordningsstörningar under kvällstid. 

Ärendet 

En medborgare i Marks kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att Marks 

kommun ska plocka ner basketkorgarna på Strömskolans skolgård. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2021 att överlämna förslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.  

Förslagsställaren uppger att det vid elvatiden på kvällarna fram till småtimmarna på 

natten hörs ett oväsen från basketspelande som pågår på Strömskolans skolgård. 

Förslagsställaren menar att denne vid upprepade tillfällen genom samtal försökt få 

basketspelande personer att sluta föra oväsen, utan framgång. Oväsendet kommer 

från basketbollsspelandet samt hög musik. Föreslagställaren menar att det är 

ohållbart att detta oväsen pågår då det stör sömnen.  

Ärendets behandling 

Medborgarförslag inkommet 2021-06-15 

KF § 128 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

skolan vill behålla basketkorgarna och förse eleverna med en skolgård som 

uppmuntrar till lek, rörelse och lärande. Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till 

polisen för att få hjälp med att hantera ordningsstörningar under kvällstid. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 31 mars 2022.  

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att det antas. 
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Skickas till: 

Förslagställare 
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§ 50/2022   Dnr: BUN 2021-197 

Medborgarförslag om upplåsta dörrar på skolorna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

det här är en fråga som bör hanteras på varje skolenhet. 

Ärendet 

Den 3 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om att inga dörrar ska låsas på 

skolor under den tid som skolan ansvarar för elever. Förslagsställaren lyfter att det 

är viktigt med hänsyn till vädret, möjligheten att gå på toaletten samt att inget 

barn ska behöva känna oro för att inrymningsvägarna är blockerade.  

 

Kommunfullmäktige har i beslut 23 september (§ 168/2021) lämnat 

medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att detta är en fråga som bör hanteras 

på varje skolenhet och föreslår därför att förslaget avslås. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslag inkommet 2021-08-03 

KF § 128 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

det här är en fråga som bör hanteras på varje skolenhet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 31 mars 2022.  

 

Synpunkter på beslutsunderlag från förslagsställaren, inkomna 2022-04-07 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Skickas till: 

Förslagsställare 
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§ 51/2022   Dnr: BUN 2021-198 

Medborgarförslag om gratis skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

skollagen uppställer krav för hur skolskjuts ska beviljas, och att det då inte finns 

stöd i lag för att bevilja alla elever fri skolskjuts. Detta då det kan ses som 

ekonomiskt understöd till eleverna.  

Ärendet 

En medborgare i kommunen har den 19 augusti 2021 lämnat in ett 

medborgarförslag om att Marks kommun ska erbjuda gratis skolskjuts. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2021 att överlämna förslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

Förslagsställaren menar att skolskjutsen i Marks kommun ska vara gratis för alla 

barn i grundskolan oavsett ålder. Förslagsställaren menar att zongränserna bör 

vara lika för alla barn oavsett ålder. Förslagsställaren menar att det är en liten 

kostnad för Marks kommun att erbjuda gratis skolskjuts mot att erbjuda en stor 

säkerhet för barnen.  

Ärendets behandling 

Medborgarförslag 2021-08-19 

KF § 128 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

skollagen uppställer krav för hur skolskjuts ska beviljas, och att det då inte finns 

stöd i lag för att bevilja alla elever fri skolskjuts. Detta då det kan ses som 

ekonomiskt understöd till eleverna. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 31 mars 2022.  

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Skickas till: 

Förslagsställare 
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§ 52/2022    

Kulturutbud för barn och elever 

 

Dagens sammanträde  

Handläggare Karin Magnusson och kultur- och fritidsförvaltningens 

utvecklingsledare Carola Melo redogör för nuvarande kulturutbud för barn och 

elever i förskola, skola och särskola. Ambitionen är att erbjuda en obligatorisk 

kulturaktivitet per läsår för 5 åringar och samtliga årskurser i grundskolan och 

grundsärskolan. Till detta tillkommer valbara aktiviteter med kulturaktör samt 

pedagogisk verksamhet inom skolbibliotek och museiverksamhet. Förvaltningen 

visade exempel från verksamheterna och redogjorde för kulturens roll i relationen 

till det pedagogiska arbetet.  

Nämnden informerades om kulturaktiviteter genomförda läsåret 2021/2022 och hur 

pandemin påverkade verksamheten. Många aktiviteter kunde genomföras utomhus 

och de flesta insatserna, både uppskjutna och planerade, kunde genomföras. 

Kulturverksamheten finansieras med medel från Kulturrådet, Västra 

Götalandsregionen samt barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och 

fritidsnämnden.  

Förvaltningen informerade om kopplingen till barnkonventionen samt arbetet med 

Bästa Barnkommun.  

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 53/2022   Dnr: BUN 2022-63 

Ansökan om femte år på gymnasiesärskola 

Ärendet hålls tillgängligt hos barn- och utbildningsförvaltningen med de 

begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 54/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Information om arbetet med samverkan bästa skola och återkoppling från 

temadagen 21 mars 2022. 

- Information om den genomförda arbetsmiljökartläggningen. 

- Information om skadestånd till arbetstagarorganisationer efter tvister.  

 

  

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 55/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Prövning om överklagan 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2022-03-

15 

BUN 2022-56-2 

Beslut om avgiftsfri 

placering på förskola 

Rektor 2022-03-

16 

BUN 2022-18-2 

Beslut om placering i 

förskola med Bollebygds 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-

16 

BUN 2022-58-1 

Beslut med Mölndals Stad 

avseende IKE 

Verksamhetschef 2022-03-

16 

BUN 2022-35-1 

Beslut om avgiftsfri 

placering på förskola 

Rektor 2022-03-

16 

BUN 2022-18-3 

Beslut om avgiftsfri 

placering på förskola 

Rektor 2022-03-

16 

BUN 2022-18-4 

Beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elever på Tingvallaskolan 

Verksamhetschef 2022-03-

21 

BUN 2021-119-

16 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef Stöd 

och Utveckling 

2022-03-

23 

BUN 2022-31-3 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2022-03-

23 

BUN 2022-31-5 

Beslut om placering i 

förskola med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-

23 

BUN 2022-5-9 

Beslut om placering i skola, 

fritidshem med Svenljunga 

Verksamhetschef 2022-03-

23 

BUN 2022-5-8 

Yttrande om att Marks 

kommun åtar sig 

interkommunal ersättning 

för vuxenutbildning i 

Göteborg 

Rektor 2022-03-

23 

BUN 2022-10-4 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef Stöd 

och Utveckling 

2022-03-

23 

BUN 2022-31-4 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-

01 

BUN 2022-7-2 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-

01 

BUN 2022-7-3 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-

01 

BUN 2022-7-4 
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Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-

01 

BUN 2022-7-5 
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§ 56/2022 

Redovisning av meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KFN § 20 2022 

2. -- KF § 55 2022 

3. -- KF § 37 2022 

4. -- KF § 33 2022 

5. -- KF § 29 2022 

6. -- KSAU § 60 2022 

7. -- TSN § 4 2022 

8. 2021-173   Beslut - Anmälan till Skolinspektionen om elevs 

rätt till utbildning och särskilt stöd vid Ängskolan 

2022-03-30 

9. 2022-24 Beslut - Anmälan till Barn- och elevombudet 

gällande kränkande behandling vid 

Torestorpskolan, 2022-03-25 

10. 2022-68 Anmälan från Skolinspektionen avseende 

Ängskolan 2022-04-01  

11. 2020-215 Uppföljning av beslut - Anmälan till 

Skolinspektionen avseende Örbyskolan 2022-03-

18 

12. 2022-2-3 Från Länsstyrelsen - Beslut om att slutrapport 

godkänns 2022-03-23  

13. -- Inbjudan från VGR - samverkan för att främja 

skolnärvaro och skapa goda förutsättningar för 

fullföljda studier 2022-03-11 

14. -- Inbjudan från SKR - Konferens om 

hedersrelaterad brottslighet 2022-03-22 
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15. -- Inbjudan från VGR - Konferens om våld i nära 

relationer 2022-03-22 

16. 2022-56 Överklagan gällande beslut om skolskjuts 2022-

03-15  
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§ 57/2022   Dnr: BUN 2019-11 600 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Daria Johnsson utses till kontaktpolitiker för Bjälbo förskola, Fritslaskolan och Marks 

gymnasium enhet E. 

Inga Maj Krüger utses till kontaktpolitiker för Snickaregårdens förskola, 

Strömskolan och Marks gymnasium enhet C. 

Peter Flink utses till kontaktpolitiker för Stommens förskola, Stommenskolan och 

Marks gymnasium enhet C. 

Lina Dotevall utses till kontaktpolitiker för Strömbackens förskola, Lyckeskolan och 

Marks gymnasium enhet D. 

Ärendet 

I början av varje mandatperiod utser Barn- och utbildningsnämnden 

kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som 

kontaktpolitiker 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 

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

Nytt val av kontaktpolitiker för några enheter behöver göras, eftersom några 

förtroendevalda i nämnden entledigats och nya valts in. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Daria Johnsson utses till kontaktpolitiker för Bjälbo förskola, Fritslaskolan och Marks 

gymnasium enhet E. 

Inga Maj Krüger utses till kontaktpolitiker för Snickaregårdens förskola, 

Strömskolan och Marks gymnasium enhet C. 

Peter Flink utses till kontaktpolitiker för Stommens förskola, Stommenskolan och 

Marks gymnasium enhet C. 

Lina Dotevall utses till kontaktpolitiker för Strömbackens förskola, Lyckeskolan och 

Marks gymnasium enhet D. 

 

Dagens sammanträde 

Niklas Herneryd (L) rapporterar från sitt besök på Tingvallaskolan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Berörda rektorer 
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§ 58/2022   Dnr: 2017-233 291  

Skollokaler i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden noterar informationen. 

Nämnden noterar att enligt kommunens investeringsprocess ansöker teknik- och 

servicenämnden hos kommunstyrelsen om byggstart och barn- och 

utbildningsnämnden får ansökan för kännedom. Kommunstyrelsen beslutar om 

byggstart och hur uppföljning ska ske.  

Om kommunstyrelsen före beslut om byggstart behöver ett yttrande från barn- och 

utbildningsnämnden, återkommer nämnden med ett yttrande över 

projektbeskrivningen. 

Nämnden noterar att den framlagda projektbeskrivningen avviker från 

projektförutsättningarna i förstudien.   

Nämnden önskar få klarlagt dels hur gjorda avsteg från beslutad förstudie uppfyller 

verksamhetens behov, dels hur erfarenheter från Lyckeskolan beaktats i 

projektbeskrivningen.  

Nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att skyndsamt bereda detta. 

Ärendet 

Ärendet har behandlats tidigare under sammanträdet (se § 46).  

Nämnden har av teknik- och servicenämnden tagit emot ett beslut (TSN § 

38/2022), där teknik- och servicenämnden har godkänt en projektbeskrivning för 

nya skollokaler i Skene. Detta under förutsättning att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner densamma. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Nämnden noterar informationen. 

Nämnden noterar att enligt kommunens investeringsprocess ansöker teknik- och 

servicenämnden hos kommunstyrelsen om byggstart och barn- och 

utbildningsnämnden får ansökan för kännedom. Kommunstyrelsen beslutar om 

byggstart och hur uppföljning ska ske.  

Om kommunstyrelsen före beslut om byggstart behöver ett yttrande från barn- och 

utbildningsnämnden, återkommer nämnden med ett yttrande över 

projektbeskrivningen. 
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Nämnden noterar att den framlagda projektbeskrivningen avviker från 

projektförutsättningarna i förstudien.   

Nämnden önskar få klarlagt dels hur gjorda avsteg från beslutad förstudie uppfyller 

verksamhetens behov, dels hur erfarenheter från Lyckeskolan beaktats i 

projektbeskrivningen.  

Nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att skyndsamt bereda detta. 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

 


