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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-08 

Tid:   kl. 08:30 – 15:40. Pauser 10:10 – 10:25, 12:10 – 13:05 och 

14:00-14:15. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (S) Tommy Söderhagen 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (C) Lina Dotevall tjänstgör för Petra Vogel (S) §§ 161-170 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (S) §§ 171-181 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Hans-Olof Andersson tjänstgör för Ann-Christine Andreasson 

(C) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Anders Lindal 

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

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Vakant (SD) 

 (V) Arthur Thiry §§ 161-175 

 (V) Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V) §§ 176-181 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson §§ 161-170 

(C) Catarina Johansson 

(L) Egon Svensson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(V) Princella Lizarazu §§ 161-175 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Kerstin Säthil Hållbarhetsstrateg § 165 

 Sara Lindeberg Hållbarhetsstrateg § 165 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 161-166 

 Ulla Winsa Tf verksamhetschef §§ 167-168 

 Alma Osmanovic Verksamhetsutvecklare §§ 167-168 

 Gunnel Hentilä Psykolog §§ 167-168 
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 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 169-170 

 Linda Nihlén HR-specialist § 169 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef §§ 171-173 

 Markus Ring Rektor §§ 171-173 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 176-177 

 Johan Höglund Ekonom §§ 176-177 

 Marie Wank Ekonom §§ 176-177 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

§§ 161-170  

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-12-15, kl. 17:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 161-181 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-12-08, §§ 161-181 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-12-16 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-01-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 161 

Fastställande av dagordning § 162 

Uppföljning av föregående protokoll § 163 

Information från förvaltningen § 164 

Information om Agenda 2030 samt Kraftsamling för 

fullföljda studier 

§ 165 

Lägesrapport lokaler § 166 

Svar på medborgarförslag om hemmasittarteam § 167 

Remiss av motion om att utreda behovet av en resursskola 

och hur särskilda lärmiljöer kan införas i Marks kommun 

§ 168 

Plan för att behålla och utveckla personal § 169 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 170 

Analys av årets gymnasieantagning § 171 

Genomlysning av Marks gymnasieskolas program och 

inriktningar 

§ 172 

Utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasieskola 

läsåret 2023/2024 

§ 173 

Översyn av styrdokument inom barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 174 

Remitterad motion om körkortsutbildning § 175 

Ekonomisk månadsredovisning § 176 

Nämndplan 2023-2024 § 177 

Ändring av datum för utbildningsdag 2023 § 178 

Redovisning av delegationsbeslut § 179 

Redovisning av meddelanden § 180 

Övrigt och allmänna frågor § 181 
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§ 161/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 162/2022    

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

Bodil Wennerström (S) anmäler en punkt om konsultkostnader, vilket rapporterats 

om i media nyligen. Frågorna lyfts under ”Övrigt och allmänna frågor”. 

Bodil Wennerström (S) informerar om tekniska problem med läsplattor, vilket har 

försvårat möjligheten att ta del av handlingar inför dagens sammanträde. 

Det konstateras (under mötets gång) att ordningen på ärenden behöver ändras 

utifrån den utskickade kallelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 

Beslut om förändrad ordning på ärenden fattas under mötets gång. 
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§ 163/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Nämnden följer upp föregående protokoll.   
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§ 164/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella frågor:  

- Dagens sammanträde är nämndens sista för denna mandatperiod. 

Förvaltningschefen sammanfattar de senaste fyra åren med fokus på vad 

som åstadkommits och förbättrats i verksamheten. Många av 

förbättringarna har utgått ifrån vad som rekommenderades i en PwC-rapport 

år 2018. Exempelvis har förvaltningen nu en stabilare rektorsomsättning, en 

struktur för systematiskt kvalitetsarbete och i högre grad satsningar på 

undervisning.  

 

- Skolverket har erbjudit Marks kommun att låta fler skolenheter ingå i 

insatsen Samverkan för bästa skola.  

 

- Enhetschef Malin Ankarstrand informerar om status på införandet av gratis 

mensskydd på vissa skolenheter. Detta utifrån nämndens beslut om att 

införa en sådan provperiod.  

 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 165/2022    

Information om Agenda 2030 samt Kraftsamling för fullföljda 

studier 

 

Dagens sammanträde  

Representanter från kommunens hållbarhetssteam (som tillhör 

samhällsbyggnadsförvaltningen) besöker nämnden och informerar om Agenda 2030 

samt Kraftsamling för fullföljda studier. 

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling som togs fram av Förenta 

nationerna år 2015. Agendan innehåller 17 mål som alla världens länder ska arbeta 

med till år 2030. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska 

uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Ett av målen i Agenda 

2030 är God utbildning för alla.  

Marks kommun, likt många organisationer världen över, arbetar med Agenda 2030 

på olika sätt. 

Kraftsamling för fullföljda studier är en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i 

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. Strategin har fyra områden: 

• Psykisk hälsa 

• Föräldrar (vårdnadshavare) som resurs 

• Läsning och språkutveckling 

• Motivation och framtidstro 

Inom ramarna för strategin finns det stöd och möjligheter för Marks kommun i form 

av kunskapsspridning, delregionala kunskapsnoder, sociala investeringar och 

tillfälliga projektbidrag. 

 

Nämnden tar del av informationen.   



Sida 10(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 166/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde  

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Nämnden får vid 

dagens sammanträde information om bland annat flytt av paviljonger i Fritsla, 

renovering av Loftsgården i Horred samt diverse projekt kring förskolor i Kinna. 

Ny förskola i Skene väntas ha byggstart 2023 med inflyttning i början av 2024. 

Kommunstyrelsen står inför beslut om idrottshall i Skene, något som även påverkar 

skolans verksamhet där. 

Arbete pågår med lokalanskaffning för Arbetsmarknadsenhetens nya verksamhet 

Returlaget. 

Teknik- och serviceförvaltningen har signalerat ett behov av att man prioriterar 

bland redan beställda förstudier.  

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 167/2022   Dnr: BUN 2022-59 

Svar på medborgarförslag om hemmasittarteam 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser 

införande av så kallade hemmasittarteam. Förvaltningschefen ges i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan och undersöka om det föreslagna samarbetet med 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin är möjligt. 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser 

medel till skolorna för att inrätta små undervisningsgrupper. Nämnden förbehåller 

sig dock med hänvisning till nämndens pågående utredning om särskilda lärmiljöer. 

Utredningens slutsatser kommer att avgöra frågan. 

Ärendet 

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

kommun ska inrätta så kallade ”hemmasittarteam”. Kommunfullmäktige beslutade 

den 24 februari 2022 att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för 

handläggning och beslut.  

Förslaget är att inrätta team i syfte att hantera problemet med det ökade antalet 

skolelever som inte klarar att gå i skolan, utan stannar hemma. Dessa kallas ofta i 

dagligt tal för ”hemmasittare”. Förslagsställaren menar att detta skolproblem 

riskerar att med tiden bli ett samhällsproblem och att tidiga insatser för att 

förhindra detta är nödvändigt. I teamet ska det finnas personal med 

specialistkompetens, som ser över det enskilda barnet/ungdomens behov och 

utefter det kommer med förslag på lösningar. Teamen behöver också hjälpa till 

med samordningsinsatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen 

och skolan.  

Förslagsställaren föreslår också att medel ges till skolorna för att inrätta tillräckligt 

många små undervisningsgrupper. Detta då vissa barn inte klarar något annat än 

en liten grupp under skolgången. 

I Marks kommun har rutiner för att främja elevers skolnärvaro tagits fram i 

samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. Dessa nya 

rutiner prövas i alla kommunens skolor sedan läsårsstart.   

Ärendets behandling 

Medborgarförslag inlämnat 2022-02-07 

KF § 29 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-59-2 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser 

införande av så kallade hemmasittarteam. Förvaltningschefen ges i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan och undersöka om det föreslagna samarbetet med 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin är möjligt. 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser 

medel till skolorna för att inrätta små undervisningsgrupper. Nämnden förbehåller 

sig dock med hänvisning till nämndens pågående utredning om särskilda lärmiljöer. 

Utredningens slutsatser kommer att avgöra frågan. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad verksamhetschef Ulla Winsa redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef Stöd och utveckling 
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§ 168/2022   Dnr: BUN 2022-30 

Remiss av motion om att utreda behovet av en resursskola och 

hur särskilda lärmiljöer kan införas i Marks kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med tillhörande utredning som svar på remissen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att följande del av motionen anses 

vara åtgärdad i och med nämndens genomförda utredning: Att ge barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av en 

resursskola och i vilken form särskilda lärmiljöer kan införas i Marks 

kommun. 

3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att Kommunfullmäktige 

beslutar om att ge nämnden i uppdrag att utreda frågan om resursskola 

vidare med fokus på motionens andra del om finansiering och 

resurstilldelning. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med, och återkomma med en 

plan för, de rekommendationer som ges i rapporten ”Utredning alternativa 

lärmiljöer”. 

Ärendet 

Den 15 april 2021 (§ 40) beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge presidiet i 

uppdrag att ta fram ett förslag på uppdrag till förvaltningen gällande fortsatt arbete 

kring flexibla arbetssätt och anpassningar för att tillgodose olika elevers skiftande 

behov.  

Utöver detta har kommunstyrelsen remitterat en motion till barn- och 

utbildningsnämnden om att utreda behovet av en resursskola och hur särskilda 

lärmiljöer kan införas i Marks kommun. Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M), 

Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) föreslår i motionen att barn- och 

utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av en 

resursskola och hur och i vilken form särskilda lärmiljöer kan införas i Marks 

kommun. Motionen föreslår också att nämnden ska ges i uppdrag att utreda på 

viket sätt det bör finansieras och hur resurstilldelning kan ske. 

Utifrån den remitterade motionen beslutade nämnden den 17 mars 2022 (§ 32) att 

ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda om det finns behov av alternativ 

skolverksamhet i form av flexibla enheter för att tillgodose elevers skiftande behov, 

samt återkomma med förslag på åtgärder som möter de behov som utredningen 

visar.  
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Medarbetare från Stöd och utveckling har under en tid arbetat fram en utredning 

som kartlägger hur det ser ut i kommunen idag, vad verksamheterna uttrycker för 

behov och vad aktuell forskning visar. Utredningen är tänkt som underlag till 

kommunfullmäktige när det kommer till att fatta beslut om att gå vidare med 

motionens intentioner eller inte. 

Ärendets behandling 

BUN § 40 2021 

Remittering av motion om resursskola och särskilda lärmiljöer 2022-02-09 

BUN § 32 2022 

Utredning alternativa lärmiljöer daterad 2022-11-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-30-5 

Protokoll från förvaltningssamverkansgruppen (FSG) 2022-12-07 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med tillhörande utredning som svar på remissen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att följande del av motionen anses 

vara åtgärdad i och med nämndens genomförda utredning: Att ge barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av en 

resursskola och i vilken form särskilda lärmiljöer kan införas i Marks 

kommun. 

3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att Kommunfullmäktige 

beslutar om att ge nämnden i uppdrag att utreda frågan om resursskola 

vidare med fokus på motionens andra del om finansiering och 

resurstilldelning. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med, och återkomma med en 

plan för, de rekommendationer som ges i rapporten ”Utredning alternativa 

lärmiljöer”. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad verksamhetschef Ulla Winsa, skolpsykolog Gunnel Hentilä och 

verksamhetsutvecklare Alma Osmanovic redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 



Sida 15(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef Stöd och utveckling 
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§ 169/2022    

Plan för att behålla och utveckla personal 

 

Dagens sammanträde  

Barn- och utbildningsnämnden har i sin nämndplan för 2022-2023 uttryckt ett 

uppdrag till förvaltningen på temat personal- och kompetensförsörjning. 

Formuleringen i nämndplanen lyder: 

”Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder uppdraget att särskilt utveckla och 

behålla redan anställda medarbetare genom fortlöpande kompetensutveckling och 

erkänsla för goda arbetsprestationer i syfte att få en mer hållbar personal- och 

kompetensförsörjning”. 

Utifrån detta tema har en representant från kommunens gemensamma HR-

avdelning bjudits in till dagens sammanträde för att redovisa vad som görs, eller 

planeras att göras, på kommunövergripande nivå. Detta med målsättningen att 

kunna identifiera vad barn- och utbildningsnämnden själva behöver omhänderta 

när det kommer till kompetensförsörjningsplaner. 

Personalspecialist Linda Nihlén och förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör 

för ärendet.  

 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 170/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

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

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor, som går under namnet 

Arbetsmarknadsenheten (AME). Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till 

barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, där även 

kommunstyrelsens och socialnämndens presidier ibland närvarar.  

Inför månadens sammanträde har verksamhetschef sammanställt en lägesrapport 

baserat på underlag från den lokala ledningen för AME– det vill säga chefer och 

rektor hos Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, Returlaget och 

Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-81-16 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 171/2022    

Analys av årets gymnasieantagning 

 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschef och ledning för Marks gymnasieskola analyserar årligen höstens 

antagningsstatistik. Detta för att kunna för att identifiera sökmönster och planera 

aktiviteter med utgångspunkt i tendenser och viljeriktningar. 

I år har en större genomlysning av gymnasieskolans utbud gjorts, vilket redovisas 

som en separat punkt på dagordningen. 

 

Tillförordnad verksamhetschef Mats Dahl och rektor Markus Ring redogör för 

ärendet. 

 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 172/2022   Dnr: BUN 2022-180 

Genomlysning av Marks gymnasieskolas program och 

inriktningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förelagd genomlysning av Marks 

Gymnasieskola. 

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med förslag till 

förändringar av programutbud och inriktningar inför beslut om utbud läsåret 

24/25. 

Ärendet 

Utifrån nämndens uppdrag till förvaltningen i nämndplan för 2022-2023 har en 

genomlysning av verksamheten vid Marks Gymnasieskola genomförts. Syftet har 

varit att synliggöra hur kostnaderna för respektive program harmoniserar med 

rikssnittet för respektive program, med en likvärdig eller högre kvalitet samt en 

hållbar finansiering. Genomlysningen förväntas också visa i vilken grad ungdomar i 

Mark väljer Marks Gymnasieskola samt i vilken omfattning de erbjuds en plats på 

sitt förstahandsval. Vidare förväntas genomlysningen presentera en analys av varje 

program, med dess fördelar och utmaningar. 

Genomlysningen har genomförts i nära samarbete med personal och ledning vid 

Marks Gymnasieskola. 

Ärendets behandling 

Genomlysning av Marks gymnasieskola, daterad 2022-11-04 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-180-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förelagd genomlysning av Marks 

Gymnasieskola. 

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med förslag till 

förändringar av programutbud och inriktningar inför beslut om utbud läsåret 

24/25. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad verksamhetschef Mats Dahl och rektor Markus Ring redogör för 

ärendet. 
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Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef årskurs 7-9 och gymnasieskola 

Rektorer, Marks gymnasieskola 
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§ 173/2022   Dnr: BUN 2022-39 

Utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasieskola 

läsåret 2023/2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 

Gymnasieskola under läsåret 2023/24 om 308 platser på de nationella programmen 

som skolförlagd utbildning och 44 platser som lärlingsutbildningar samt 10 IMV-

platser. 

Ärendet 

Inför antagningen till gymnasiet 2023 ska det preliminära utbudet av program och 

utbildningsplatser fastställas. Utifrån hur eleverna väljer justeras sedan utbudet i 

mars 2023 inför omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i juni för att 

justera i organisationen innan slutgiltig antagning görs. Datumen för justering 

fastställs av antagningsenheten i januari 2023. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-39-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 

Gymnasieskola under läsåret 2023/24 om 308 platser på de nationella programmen 

som skolförlagd utbildning och 44 platser som lärlingsutbildningar samt 10 IMV-

platser. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad verksamhetschef Mats Dahl och rektor Markus Ring redogör för 

ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Verksamhetschef årskurs 7-9 och gymnasieskola 

Rektorer, Marks gymnasieskola 
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§ 174/2022   Dnr: BUN 2022-273 

Översyn av styrdokument inom barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen/delrapporteringen kring 

nämndens uppdrag om framtagande av riktlinjer.  

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en heltäckande kartläggning 

av nämndens befintliga styrdokument.  

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på styrdokument som 

nämnden kan besluta att anta eller upphäva. Detta efter genomförd omorganisation 

och efterföljande analys av vilka styrdokument som är högst prioriterade i ny 

organisation. 

Ärendet 

I nämndplan för 2022-2023 anges Nämndens förutsättningar som huvudman som 

ett prioriterat område. Ett av uppdragen till förvaltningschefen på området lyder: 

”Identifiera vilka riktlinjer som behövs i förvaltningen samt skriva fram förslag på 

riktlinjer till nämnden för beslut. Syftet med riktlinjerna är att nämnden förser 

förvaltningen med en instruktion vad gäller önskad ambitionsnivå på olika områden, 

samt att det synliggörs vad som utförs centralt och vad som utförs av 

kärnverksamhet eller av annan förvaltning”. 

För att återrapportera detta uppdrag har förvaltningen inventerat sitt diarium och 

tagit fram en förteckning över befintliga styrdokument. Utöver riktlinjer kan 

styrdokument också utgöras av planer, program, strategier, regler, policys och 

reglementen.  Det finns ett kommungemensamt dokument, Riktlinjer för 

styrdokument i Marks kommun, som anger vad som är vad. 

Utöver styrdokumenten finns andra typer av gällande dokument såsom anvisningar, 

rutiner och handböcker. Dessa är råd och rekommendationer som beslutas och 

hanteras på verksamhetsnivå. Riktlinjer, planer, program, strategier, regler, policys 

och reglementen behöver ofta beslutas på politisk nivå då de anger mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet för ett visst område. 

Förvaltningen har också gjort en omvärldsbevakning och sammanställt riktlinjer 

som förekommer hos motsvarande nämnder/förvaltningar i andra kommuner. 

Ärendets behandling 

Befintliga styrdokument inom barn- och utbildningsnämnden 

Exempel på styrdokument i andra kommuner utifrån omvärldsbevakning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-273-1 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen/delrapporteringen kring 

nämndens uppdrag om framtagande av riktlinjer.  

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en heltäckande kartläggning 

av nämndens befintliga styrdokument.  

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på styrdokument som 

nämnden kan besluta att anta eller upphäva. Detta efter genomförd omorganisation 

och efterföljande analys av vilka styrdokument som är högst prioriterade i ny 

organisation. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef Kvalitet och utveckling 
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§ 175/2022   Dnr: BUN 2022-224 

Remitterad motion om körkortsutbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att motionen avslås. Detta 

då körkortsutbildning inte ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan, 

samt de ekonomiska konsekvenser det skulle innebära för verksamheterna.  

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse 

som svar på remissen. 

Ärendet 

En motion daterad 20 september 2022 har överlämnats till kommunfullmäktige, där 

barn- och utbildningsnämnden föreslås få de medel som behövs för att ge eleverna 

ekonomisk hjälp till körkort. Detta skulle kunna inkludera endast teorikostnaden, 

men helst hela kostanden. Motionären menar att det skulle kunna underlätta 

jobbsökandet för de som vill ut på arbetsmarknaden efter studentexamen, innan 

eventuella högre studier.  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Svaret ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 januari 2023. 

Ärendets behandling 

Motion, inlämnad 2022-09-20 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-224-2 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att motionen avslås. Detta 

då körkortsutbildning inte ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan, 

samt de ekonomiska konsekvenser det skulle innebära för verksamheterna.  

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse 

som svar på remissen. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) och Yasin Abbes (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 
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Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 176/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter november 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.  

Likt föregående månad konstateras att nämnden står inför markant ökade 

kostnader, exempelvis kostnader för skolskjuts som på kort tid ökat med cirka 

20%.  

Nämnden noterar att ramtillskott skett i verksamheterna för förskola (1,8 mnkr), 

fritidshem (0,3 mnkr), grundskola inklusive förskoleklass (0,2 mnkr) och särskola 

0,1 mnkr). Tillskottet motsvarar det beslut som kommunstyrelsen fattat kring 

reglering av osakliga löneskillnader för 2021.  

 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
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§ 177/2022   Dnr: BUN 2022-268 

Nämndplan 2023-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta 

arbetet med nämndplan och internkontrollplan. 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har 

kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 

verksamhetsår upprätta nämndplaner. Arbetet utgår ifrån kommunstyrelsens 

anvisningar.  

Nämndens grunduppdrag beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget. 

Utifrån fullmäktiges budget fastställer nämnden i nämndplanen sina inriktningar och 

prioriteringar för sin verksamhet.  

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger även 

på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds. När fullmäktiges budget fastställts i 

december 2022, kan de ekonomiska anslagens fördelning läggas till i nämndplanen 

och beslutas om. Nämndplanen kan då fastställas i sin helhet, vid barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 12 januari 2023.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 juni 2022 att arbetsutskottet bildar 

en nämndplanegrupp som arbetar fram material till kommande nämndplan. 

Nämndplanegruppen fick i uppdrag att formulera en nämndplan till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 8 december.  

Ärendets behandling 

Nämndplan 2023-2024 (barn- och utbildningsnämnden) Version 1.0 

Lärarnas riksförbunds och Lärarförbundets kommentarer inför nämndplan 2022-

2023 (från 2021) 

Lärarnas riksförbunds synpunkter på nämndplan för BUN 2023-2024 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-268-1 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 samt 24 

november, och även vid ett extrainsatt möte för nämndplanegruppen den 24 

oktober. Arbetsutskottet har lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta 

arbetet med nämndplan och internkontrollplan. 
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Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin och 

ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 178/2022   Dnr: BUN 2022-240 

Ändring av datum för utbildningsdag 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Den planerade utbildningsdagen för den nya barn- och utbildningsnämnden flyttas 

från den 2 februari till den 10 februari 2023. 

Ärendet 

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

sammanträdet i november fattades beslut om sammanträdesdatum för år 2023. 

Det har senare visat sig att den utbildningsdag som nämnden planerat att ha den 2 

februari krockar med en obligatorisk chefs- och presidiedag.  

Ärendets behandling 

BUN § 154 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Den planerade utbildningsdagen för den nya barn- och utbildningsnämnden flyttas 

från den 2 februari till den 10 februari 2023. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 179/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-05 till 2022-12-02 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

60 beslut om månadsavlönade 

anställningar oktober 2022 

Åtskilliga delegater 

med rätt att anställa 

2022-11-08 BUN 2022-31-25 

Yttrande om att Marks kommun 

inte åtar sig interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning i 

Göteborg 

Rektor 2022-11-08 BUN 2022-10-9 

Yttrande från hemkommun om 

att inte åta sig interkommunal 

ersättning 

Rektor 2022-11-08 BUN 2022-6-13 

Beslut om avslag på ansökan 

om stipendium ur samfond 1 

för att slutföra studier på 

gymnasienivå - floristutbildning 

Komvux i Borås 

Förvaltningschef 2022-11-09 BUN 2022-8-12 

3 beslut om utdelning ur 

samfond 3 

Förvaltningschef 2022-11-09 BUN 2022-8-13 

Yttrande från hemkommun om 

att inte åta sig interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning i 

Borås 

Rektor 2022-11-16 BUN 2022-4-18 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-11-18 BUN 2022-31-26 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-11-18 BUN 2022-31-27 

Internhyresavtal avseende 

Hyssna förskola, paviljong 

Förvaltningschef 2022-11-18 BUN 2022-102-8 

Yttrande från hemkommun om 

att inte åta sig interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning i 

Borås 

Rektor 2022-11-23 BUN 2022-4-19 

Remissvar avseende utredning 

om ansvarsfördelning för 

skötsel av skyddad natur 

Nämndens ordförande 2022-11-25 BUN 2022-214-2 

Beslut utifrån ansökan från 

Letebo förskola om 

tilläggsbelopp för vårterminen 

2023 

Verksamhetschef 2022-11-29 BUN 2022-242-3 

Överenskommelse om 

anställnings avslutande / 

avgångsvederlag 

Förvaltningschef 2022-11-30 BUN 2022-227-2 
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Delegationsbeslut utifrån 

ansökningar om skolskjuts 

beslutsdatum 2022-11-08 till 

2022-11-29 enligt förteckning 

Skolskjutshandläggare 2022-12-01 BUN 2022-31-28 

105 beslut om månadsavlönade 

anställningar november 2022 

Åtskilliga delegater 

med rätt att anställa 

2022-12-01 BUN 2022-31-29 
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§ 180/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr  Meddelanderubrik  

1. -- KF § 156 2022 

2. -- KS § 219 2022 

3. -- KSAU § 248 2022 

4. 2022-37-68 Från Miljöenheten - Björketorps förskola -

Inspektionsrapport  

5. 2022-37-76 Från Miljöenheten - Fotskäls förskola - Inspektionsrapport 

6. 2022-37-77 Från Miljöenheten - Karstorps förskola - Inspektionsrapport  

7. 2022-37-78 Från Miljöenheten – Ängskolan - Inspektionsrapport  

8. 2022-37-66 Från Miljöenheten - Assbergs förskola - Inspektionsrapport  

9. 2022-37-71 Från Miljöenheten - Bjälbo förskola - Inspektionsrapport  

10. 2022-37-69 Från Miljöenheten – Björketorpsskolan - Inspektionsrapport  

11. 2022-37-72 Från Miljöenheten - Björsgårdens förskola - 

Inspektionsrapport  

12. 2022-37-75 Från Miljöenheten - Ekgårdens förskola - Inspektionsrapport  

13. 2022-37-70 Från Miljöenheten - Hyssnaskolan - Inspektionsrapport  

14. 2022-37-67 Från Miljöenheten - Kunskapens hus - Inspektionsrapport  

15. 2022-37-73 Från Miljöenheten - Letebo förskola - Inspektionsrapport  

16. 2022-37-79 Från Miljöenheten - Montessoriskolan Pärlan - 

Inspektionsrapport   

17. 2022-283-1 Anmälan från Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande 

Hyssnaskolan 2022-11-29  

18. 2022-281-1 Anmälan från Barn- och elevombudet gällande 

Hyssnaskolan 2022-11-28  

19. 2021-193-13 Beslut från Skolinspektionen avseende tillsyn 

Björketorpskolan (uppföljning) 2022-11-18  
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20. 2022-103-10 Anmälan till huvudman om att frånvaroutredning inletts - 

en elev Lyckeskolan 2022-11-21  

21. 2022-103-11 Anmälan till huvudman om att frånvaroutredning inletts - 

en elev Strömskolan 2022-11-22  

22. 2022-6-14 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd om att 

avskriva ärendet 2022-11-18  

23. 2022-182-8 Dom från Förvaltningsrätten avseende skolskjuts för två 

elever 2022-11-14  

24. 2022-15-23 Rektorsbeslut om avstängning av en elev vid Strömskolan 

2022-11-11  

25. 2022-15-24 Rektorsbeslut om avstängning av en elev vid Örbyskolan 

2022-11-22   

26. 2022-10-10 Överklagan gällande Marks kommuns beslut om att inte åta 

sig kostnader för vuxenutbildning i annan kommun 2022-

11-18  

27. -- Inbjudan till webbinarium den 13 december om Fullföljda 

studier i Västra Götaland 2022-11-21 

28. -- Anmälningar om kränkningar till huvudman november 2022 
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§ 181/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

 

• Bodil Wennerström (S) ställer frågor om konsultkostnader, vilket 

rapporterats om i media nyligen.  

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för de konsulttjänster som 

förvaltningen köper in för närvarande. Nämnden får ta del av aktuella avtal 

och offerter, där uppdragens omfattning och timpriser framgår. 

 

• Ordförande Leif Sternfeldt (C) informerar nämnden om att 

Samhällsutvecklingsenheten har översänt ”Granskningsutställning av 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks kommun”. Barn- 

och utbildningsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 

senast den 1 februari 2023. Då handlingarna inkom nyligen har det inte 

funnits möjlighet att bereda ärendet för behandling på dagens 

sammanträde. Det är angeläget att nästa nämnd hanterar ärendet i januari 

månad alternativt ber om förlängd svarstid. 

 

• Ordförande Leif Sternfeldt (C) sammanfattar den gångna mandatperioden 

med fokus på de utmaningar nämnden behövt hantera, men också de 

framsteg som skett. Ordförande och vice ordförande Elise Benjaminsson (M) 

tackar nämnd och tjänstepersoner för denna mandatperiod. 

 

• Förvaltningschef Mari Sandell Molander tackar nämnden för den gångna 

mandatperioden, och riktar ett särskilt tack till ordförande och vice 

ordförande för ett gott samarbete. 

 

• Övriga ledamöter och ersättare i nämnden tackar för mandatperioden. 

 


