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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-01-12 

Tid:   klockan 08:30 – 11:55. Ajournering klockan 11:00-11:30. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (S) Tommy Söderhagen 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Catarina Johansson 

 (C) Lina Dotevall 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Princella Lizarazu Barrios (V) 

 (SD) Helene Strand 

 (SD) Yvonne Kindström 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Angela Gustavsson (SD) 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Filip Ivetic tjänstgör för Lisa Ståhl Andersson (M) 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson 

(S) Urban Jernberg 

(S) Daria Johnsson 

(S) Kerstin Moberg 

(C) Malin Västerteg 

(C) Hans-Olof Andersson 

(SD) Siv Scarborough 

(SD) Anna-Karin Karlsson 

(M) Pär-Erik Johansson 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare §§ 1-5, del av § 

6, §§ 7-11 

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef §§ 1-5, del av § 

6, §§ 7-11 

 Marie Tell Verksamhetschef Del av § 6 

 Camilla Dahlén Kvalitetsutvecklare Del av § 6 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare Del av § 6 

 Johan Höglund Ekonom Del av § 6 
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 Marie Wank Ekonom Del av § 6 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef Del av § 6 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef Del av § 6 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Sveriges 

lärare 

Del av § 6   

 Sandra Strand 

Gustafsson, Sveriges 

lärare 

Del av § 6   

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-18, kl. 16:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-11 

Anna Brogren 

Ordförande 

Yasin Abbes (S) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-12, §§ 1-11 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-01-19 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Fastställande av dagordning § 2 

Presentation av tjänstepersoner, ledamöter och ersättare § 3 

Information om arvoden, ersättningar och tystnadsplikt § 4 

Val av arbetsutskott § 5 

Nämndplan 2023-2024 § 6 

Interkommunal ersättning och prislista för fristående 

förskola, grundskola och gymnasieskola 2023 

§ 7 

Information om sammanträdesplan 2023 § 8 

Information om utbildningsdagar 19 januari och 10 februari § 9 

Information om delegationsbeslut och meddelanden § 10 

Övrigt och allmänna frågor § 11 
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§ 1/2023 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 2/2023     

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) föreslår att ärende 8. Nämndplan 2023-2024 utgår från 

dagordningen. 

Ordföranden föreslår att ärende 8 stannar kvar på dagordningen och föredras, men 

eventuellt bordläggs eller återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 3/2023    

Presentation av tjänstepersoner, ledamöter och ersättare 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och nämndsekreterare Anna Brogren 

presenterar sig för nämnden, eftersom sammanträdet är det första för 

mandatperioden. 

Ledamöter och ersättare har presenterat sig i samband med sammanträdets 

upprop.   
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§ 4/2023    

Information om arvoden, ersättningar och tystnadsplikt 

 

Dagens sammanträde 

Ledamöter och ersättare informeras om vad som gäller för arvoden och andra 

ekonomiska ersättningar vid deltagande på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträden. Detta utifrån det av kommunfullmäktige beslutade 

arvodesreglementet, som går att ta del av på kommunens hemsida. 

Nämnden får också information om offentlighet- och sekretesslagstiftning. I 

samband med detta får samtliga förtroendevalda underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller sådan information som man får ta del av inom 

ramen för sitt uppdrag som förtroendevald, och som omfattas av sekretess.  

 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 5/2023   Dnr: BUN 2023-21 

Val av arbetsutskott 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ledamöter 

(S) Yasin Abbes 

(S) Petra Vogel 

(C) Catarina Johansson 

(M) Elise Benjaminsson 

(SD) Helene Strand 

Ersättare 

(S) Tommy Söderhagen 

(S) Helena Johansson 

(C) Lina Dotevall 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(SD) Yvonne Kindström 

Ledamöternas förslag till beslut 

Socialdemokraterna föreslår Yasin Abbes (S) och Petra Vogel (S) som ledamöter, 

och Tommy Söderhagen (S) och Helena Johansson (S) som ersättare i 

arbetsutskottet. 

Centerpartiet föreslår Catarina Johansson (C) som ledamot och Lina Dotevall (C) 

som ersättare i arbetsutskottet. 

Moderaterna föreslår Elise Benjaminsson (M) som ledamot och Lisa Ståhl Andersson 

(M) som ersättare i arbetsutskottet.  

Sverigedemokraterna föreslår Helene Strand (SD) som ledamot och Yvonne 

Kindström (SD) som ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns fem personer föreslagna som ledamöter, 

samt fem personer föreslagna som ersättare i arbetsutskottet. 
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Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta förslagen, och 

finner att så sker. 
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§ 6/2023   Dnr: BUN 2022-268 

Nämndplan 2023-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet bordläggs. 

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. 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.  

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 i december 2022.  

Arbetet har utgått ifrån kommunstyrelsens anvisningar för nämndplaner.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 

november, samt vid ett extrainsatt möte för nämndplanegruppen den 24 oktober. 

Nämndplan (version 1.0) behandlades av nämnden den 8 december. Något beslut 

om att anta planen togs inte, eftersom det är upp till den nya nämnden att ta det 

beslutet. 

Utifrån nämndplanegruppens önskemål har ett förslag på nytt nämndmål tagits 

fram inför nämndens sammanträde den 12 januari 2023. Föreslaget nämndmål 

benämns En likvärdig skola som präglas av motivation för lärande. Indikatorer 

föreslås även överföras till nya nämndmålet från det tidigare nämndmålet: 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. 

 

Efter att fullmäktige, i december, fastställde nämndens ekonomiska ramar för 2023 

har ett förslag på de ekonomiska anslagens fördelning lagts till i nämndplanen. 

 

Ärendets behandling 

BUN AU § 133 2022  

BUN § 177 2022 Nämndplan 2023-2024 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2023–2024 (version 2.0) 

antas och skickas till kommunstyrelsen.  

2. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 

budgetramar, för år 2023: 

• Förskola  209,2 mnkr 

• Fritidshem  52,6 mnkr 

• Anpassad grund- och gymnasieskola  36,5 mnkr 

• Grundskola  420,4 mnkr 

• Gymnasieskola  161,7 mnkr 

• Vuxenutbildning  16,0 mnkr 

• Arbetsmarknad och integration  12,2 mnkr   

• Förvaltningsövergripande  82,5 mnkr 

• IT-lärverktyg  5,5 mnkr 

• Reserv  5,0 mnkr 

3. Nämnden har i föregående nämndplan (för 2022–2023) gett förvaltningschef 

uppdrag kopplade till respektive prioriterat område. Dessa uppdrag fortsätter 

att utgöra den politiska beställningen.  

4. Nämnden beslutar att godkänna riskanalysen i nämndens internkontroll.  

 

Förvaltningens förslag till nämndplan 2023-2024 (version 2.0) 

Lärarnas riksförbunds synpunkter på nämndplan för BUN 2023-2024 

Akademikerförbundet SSR synpunkter på nämndplan 2023-2024  

Förslag på tillägg till nämndplan från Sveriges lärare  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell, 

kvalitetsutvecklare Camilla Dahlén och ekonomer Johan Höglund och Marie Wank 

redogör för ärendet. 

Mötet ajourneras klockan 11:00-11:30. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet bordläggs. 

Tommy Söderhagen (S), Niklas Herneryd (L), Catarina Johansson (C), Petra Vogel 

(S), Elise Benjaminsson (M), Håkan Mauritzson (M), Yvonne Kindström (SD) och 

Helene Strand (SD) yrkar bifall till Arthur Thirys (V) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta Arthur Thirys (V) 

förslag om bordläggning, och finner att så sker. 
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§ 7/2023   Dnr: BUN 2022-293 

Interkommunal ersättning och prislista för fristående förskola, 

grundskola och gymnasieskola 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet bordläggs. 

Ärendet 

När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 

barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommunen 

ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidragsbeloppen 

ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever som är 

placerade i kommunen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 

Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2, 4 och 5. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Marie Wank redogör för ärendet, och informerar om att beslut i ärendet 

kan fattas först efter att nämnden fattat beslut om ekonomiska ramar i 

nämndplanen. Då nämnden beslutat om att bordlägga ärendet Nämndplan 2023-

2024 bör även detta ärende bordläggas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta Arthur Thirys (V) 

förslag om bordläggning, och finner att så sker. 
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§ 8/2023    

Information om sammanträdesplan 2023 

 

Dagens sammanträde 

Nämnden fastställer sina sammanträdestider en gång om året, inför nästkommande 

år. Den förra barn- och utbildningsnämnden har fattat ett beslut om 

sammanträdesplan för 2023. Planen gäller tills vidare, men det finns möjlighet för 

nämnden att vid behov justera sammanträdestiderna. Det kräver i så fall beslut av 

nämnden. 

 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 9/2023    

Information om utbildningsdagar 19 januari och 10 februari 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om två inplanerade 

utbildningsdagar för nämnden. Den första dagen kommer att innehålla teman som: 

• Nämndens roll som huvudman 

• Statlig kontra kommunal styrning 

• Lagstiftning och styrdokument 

• Ansvar, mandat och roller 

Den andra dagen kommer att ta upp systematiskt kvalitetsarbete och 

lägesbedömning för skolorna i Mark. Detta i samarbete med några av kommunens 

rektorer och förstelärare. 

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 10/2023    

Information om delegationsbeslut och meddelanden 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren informerar om att nämnden vanligtvis får ta del 

av delegationsbeslut och meddelanden inför varje sammanträde. Detta kommer att 

starta inför nästa sammanträde den 9 februari. 

Delegationsbeslut är beslut som är fattade av tjänstepersoner på delegation av 

nämnden. Vem som får fatta sådana beslut styrs av en så kallad 

delegationsordning, som nämnden antagit. Delegationsbesluten redovisas i en 

lista/förteckning i samband med varje kallelse. 

Meddelanden är inkomna brev och andra handlingar som är ställda till nämnden. En 

stor mängd brev och e-post inkommer till förvaltningen dagligen, och 

nämndsekreteraren gör därför ett urval. Meddelanden läggs i en sekretessmapp i 

den digitala kallelsen, då en stor del av dem innehåller sekretessuppgifter. 

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 11/2023     

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

Vid sammanträdets upprop uppstod frågor kring inkallelseordning för ersättare. 

Under sammanträdets gång har kommunjurist utrett frågan. Nämndsekreterare 

Anna Brogren återkopplar därför till nämnden att ersättare ska kallas in utifrån den 

av kommunfullmäktige beslutade inkallelseordningen. För nämnderna gäller att 

man hoppar över punkt A, som säger att personlig ersättare kallas in i första hand. 

Detta då inget beslut om personliga ersättare i nämnderna har fattats av 

kommunfullmäktige. I stället ska man direkt gå till punkt B, som innebär att 

ersättare från samma parti kallas in i första hand. Detta innebär att 

inkallelseordningen blivit fel vid dagens sammanträde. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 


