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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15 

Tid:   kl. 08:30 – 16:00. Pauser 10:00-10:15 och 11:40-12:55. Del 

av sammanträde vid samma tid. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

   

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt  

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Tommy Söderhagen (S) 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

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

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal (M) §§ 93-94 

 (M) Anders Lindal §§ 95-108 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) 

 (SD) Peter Flink tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) 

 (L) Egon Svensson tjänstgör för Jarl Krüger (SD) §§ 93-97 

 (SD) Jarl Krüger §§ 98-108 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Egon Svensson §§ 98-108 

(M) Håkan Mauritzson §§ 95-104 

(V) Princella Lizarazu Barrios 

 

 

 

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 93-101 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 98-99, 

104-105 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 98-99 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef §§ 104-105 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 105 
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 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 105 

 Johan Höglund Ekonom § 105 

    

 Övriga   

 Milou Häggå (deltar 

digitalt) 

Previa § 98 

 Jessica Rodén, Ordförande 

kommunstyrelsen 

§§ 98-99 

 Tomas Johansson Vice ordförande 

kommunstyrelsen 

§§ 98-99 

 Michaela Nyman (deltar 

digitalt) 

PwC § 104 

 Eva Ryberg Kommunens revisorer § 104 

 Kurt Frilen Kommunens revisorer § 104 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

§§ 93-100, 104-108  

 

 

Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

§§ 93-105  

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-15 kl. 16:45 

 

Underskrifter: 

Sekreterare 
 

§ 97, § 99, § 

103, § 105 

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 

2022-09-15, § 97, § 99, § 103, § 105 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-16 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar § 97 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

§ 99 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

§ 103 

Delårsrapport 2022 § 105 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click or tap here to enter text. 
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§ 97/2022   Dnr: BUN 2022-26 

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissrunda framfört synpunkter på 

samverkansavtalet, vilka kommer att tas om hand i en utvärdering som 

regionstyrelsen avser att tillsätta. Barn- och utbildningsnämnden har därför i 

nuläget inga synpunkter på samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 

som nämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar inför beslut om att godkänna 

avtalet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt (C)   Elise Benjaminsson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i 

den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 

den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 

mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 

till 31 december 2022.  

Avtalet har under våren varit på remiss hos kommunerna, och barn- och 

utbildningsnämnden uttryckte då synpunkter till kommunstyrelsen som ansvarade 

för att förse regionen med ett remissvar från Marks kommun. I denna nya 

remissrunda önskar kommunledningskontoret synpunkter från barn- och 

utbildningsnämnden inför att det färdiga avtalet ska skrivas på. 

 

Ärendets behandling 

E-post från VGR 2022-01-18 med förslag på nytt avtal  

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr BUN 2022-26-2  

BUN § 9/2022 Beslut om synpunkter på avtalet  

KSAU § 60/2022 Yttrande till VGR över samverkansavtal för naturbruksutbildningar  
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Remiss från kommunledningskontoret inför godkännande av avtal 2022-06-08  

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr BUN 2022-26-7 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissrunda framfört synpunkter på 

samverkansavtalet, vilka kommer att tas om hand i en utvärdering som 

regionstyrelsen avser att tillsätta. Barn- och utbildningsnämnden har därför i 

nuläget inga synpunkter på samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 

som nämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar inför beslut om att godkänna 

avtalet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 99/2022   Dnr: BUN 2022-66 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Utifrån arbetsmiljökartläggningen har förvaltningssamverkangruppen och 

förvaltningens chefer tillsammans processat fram en handlingsplan för att möta de 

behov av åtgärder som behöver ske övergripande inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen översändes till KSAU som nämndens svar 

på frågan som ska besvaras. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt (C)   Elise Benjaminsson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Under våren genomförde Previa en omfattande arbetsmiljökartläggning inom barn- 

och utbildningsförvaltningen. Som en del i kommunstyrelsens helhetsansvar för 

kommunkoncernens verksamheter och för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 

sin uppsiktsplikt har man bett barn- och utbildningsnämnden presentera hur 

nämnden avser att arbeta med resultatet från Previas kartläggning och vilka 

åtgärder som kommer att vidtas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt 

sammanträde den 18 maj (§ 152/2022) beslutat om att översända ett brev som 

barn- och utbildningsnämnden ska svara på senast den 15 september. 

Ärendets behandling 

KSAU § 152/2022  

Brev med fråga till barn- och utbildningsnämnden, daterat 11 maj 2022  

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr BUN 2022-66-8  

Handlingsplan arbetsmiljökartläggning beslutad 12 september 2022 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) och Elise Benjaminsson (M) lämnar följande förslag till beslut: 
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Utifrån arbetsmiljökartläggningen har förvaltningssamverkangruppen och 

förvaltningens chefer tillsammans processat fram en handlingsplan för att möta de 

behov av åtgärder som behöver ske övergripande inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen översändes till KSAU som nämndens svar 

på frågan som ska besvaras.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) och Elise 

Benjaminssons (M) förslag till beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 103/2022   Dnr: BUN 2022-118 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv för elever till bibliotek finns fördelar med att flytta 

biblioteket i Horred till skolans gymnastiksal. Barn- och utbildningsnämnden 

avstyrker emellertid förslaget med anledning av de uppskattade kostnaderna för en 

flytt av biblioteket och de investerings- och renoveringsbehov som finns i 

kommunens fastighetsbestånd. Nämnden anser därmed att det i nuläget varken är 

prioriterat eller aktuellt att flytta biblioteket.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt (C)   Elise Benjaminsson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Under flertalet år har bibliotek för allmänhet och skola i Horred hyrts in av extern 

fastighetsägare. Hyresavtalet är nu uppsagt av teknik- och serviceförvaltningen på 

grund av att lokalerna är bristfälliga med oacceptabel innemiljö. Teknik- och 

serviceförvaltningen har utrett inomhusmiljöproblemen tillsammans med RISE. 

På Sjöbyskolan i Horred finns idag tomställda lokaler som kan anpassas till ett 

tillgänglighetsanpassat bibliotek som kan nyttjas både av allmänhet och skola. 

Teknik- och serviceförvaltningen har därför initierat en förstudie med hjälp av BSV 

Arkitekter AB.  

Dialog har genomförts främst med kultur- och fritidsförvaltningen som primär 

lokalnyttjare, men även med barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ärendets behandling 

Begäran om synpunkter från TSN daterat 2022-06-17 

BUN § 45 2022 Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-118-2 

Skrivelse från Horredsbygdens byalag inkommet 2022-08-25 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget, under förutsättning 

att projektet inte påverkar den prioriteringsordning för lokalinvesteringar som barn- 

och utbildningsnämnden har fattat beslut om (BUN 2021-51 29, § 45/2022). 

Nämndens bedömning är att kommunens investeringsmedel bör prioriteras till de 

lokalinvesteringar som barn- och utbildningsnämnden tidigare meddelat i sin 

prioriteringsordning, där grunden för prioriteringsordningen är av allvarlig och akut 

art. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) lämnar följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv för elever till bibliotek finns fördelar med att flytta 

biblioteket i Horred till skolans gymnastiksal. Barn- och utbildningsnämnden 

avstyrker emellertid förslaget med anledning av de uppskattade kostnaderna för en 

flytt av biblioteket och de investerings- och renoveringsbehov som finns i 

kommunens fastighetsbestånd. Nämnden anser därmed att det i nuläget varken är 

prioriterat eller aktuellt att flytta biblioteket.   

Arthur Thiry (V), Catarina Johansson (C), Anders Lindahl (M) och Leif Sternfeldt (C) 

yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta Elise Benjaminssons (M) förslag till beslut, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 105/2022   Dnr: BUN 2022-51 

Delårsrapport 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en 

prognos för året där verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintlig 

ram.  

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att nyttja ej 

använda reserver i budgeten till kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten 

som inte får budgetpåverkan kommande år. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt (C)   Elise Benjaminsson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Nämnder och styrelser ska i delårsrapporten per 31 augusti lämna en uppföljning 

med helårsprognos för ekonomi, personal och verksamhetsresultat. 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att analysera och sammanställa nämnders 

och styrelsers rapporter och redovisa dessa till kommunfullmäktige.  

Marks kommun har mål- och resultatstyrning, vilket innebär att fokus i planering, 

genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för 

skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Rapporteringen ska göras 

utifrån risk och väsentlighet, vilket innebär att det i första hand är särskilt viktiga 

resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. 

Ärendets behandling 

Anvisning för uppföljningsrapporter 2022 

Delårsrapport augusti (Barn- och utbildningsnämnden) version 1.1 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en 

prognos för året till ett överskott om 9,8 mnkr.  
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2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att nyttja 

prognostiserat överskott till kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 

september utan att lämna något förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Marie Tell och Caroline 

Ekberg samt ekonom Johan Höglund och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin redogör 

för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en 

prognos för året där verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintlig 

ram.  

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att nyttja ej 

använda reserver i budgeten till kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten 

som inte får budgetpåverkan kommande år. 

Beslutsgång 

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

omedelbar justering, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 


