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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 

Kommunhuset 3 oktober kl. 08.30 -16.40 
Paus 10.10 – 10.30 
Lunch 12.00 – 13.15 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 M Elise Benjaminsson   
 S Jessica Rodén § 48–57 
 S Bodil Wennerström tjänstgör för Jessica 

Rodén (S) 
§ 58–61 

 L Niklas Herneryd  
 SD Natalia E Henriksson  
    
   
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande ersättare KD Rune Imberg § 48–57 
 S Bodil Wennerström § 48–57 
 S Yasin Abbes  
 V Arthur Thiry  
    
    
   
   
 
 

  

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Leo Rosenberg, utredare  § 50 - 52 
  Johan Höglund, ekonom § 53 
  Erik Glansin, projektledare § 55 
  Anna Jacobsson, rektor § 55 
  Caroline Ekberg, verksamhetschef § 55 
  Elisabeth Oja, skyddsombud Solgårdens för-

skola 
§ 55 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 59 
 
 
 
 
 
 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-10-09 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2019-10-03 
 
Anslaget är publicerat 2019-10-09 – 2019-10-31 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 
 

   

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 48  

Nämndplan 2020–2021 § 49  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt § 50  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt § 51  

Remiss gällande utformningen av det kommunala ungdomsrådet § 52  

Ekonomisk uppföljning efter september § 53  

Verksamhetsbesök Solgårdens förskola § 54  

Förskola i Skene § 55  

Verksamhetsuppföljning - terminsstart från förskola till vuxenut-
bildningen 

§ 56  

Kommentarer till revisionsrapport ”Resursfördelning grundskola: 
Barn i behov av särskilt stöd” 

§ 57  

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet § 58  

Skolskjuts via kollektivtrafik linje 381 och 382 eller upphandlat § 59  

Aktuella händelser § 60  

Pågående arbete med lokaler § 61  
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§ 48/2019    

 
Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 49/2019   Dnr 2019-119 041-3 

Nämndplan 2020–2021 

Arbetsutskottets beslut  
 
Presidiet får i uppdrag att formulera en nämndplan till arbetsutskottet 2019-
11-28. 
 

Ärendet. 
Varje år fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om nämndplan vilket är 
nämndens övergripande styrdokument. Nämndplanen tas fram av en 
representant från varje politiskt parti som har ledamöter i barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Vid dagens sammanträde diskuterade arbetsutskottet nämndplanens innehåll. 

 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 
 
Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att presidiet får i uppdrag att formulera en nämndplan till 
arbetsutskottet 2019-11-28. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 50/2019   Dnr 2019-125 606-3  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt beviljas eftersom det före-
ligger synnerliga skäl. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skol-
plikten på annat sätt. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna ………………… och ……………………. har ansökt om att deras barn 
………………… och ……………….. ska medges rätt att fullgöra sin skolplikt genom 
undervisning på …………………………… under perioden 25 november 2019 – 26 
februari 2020. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

 
Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Jessica Rodén (S) förslår att ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
beviljas eftersom det föreligger synnerliga skäl. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer kring att fullgöra skol-
plikten på annat sätt. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_____________ 
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§ 51/2019   Dnr 2019-128 606-3  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Eftersom skolplikt inte föreligger för ………………………….. under den planerade 
utlandsvistelsen avskriver Marks kommun ansökan om att fullgöra skolplikten 
på annat sätt. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna …………. och …………………………. har ansökt om att ……………….., 
ska medges rätt att fullgöra sin skolplikt genom undervisning ………………………. 
Deras utlandsvistelse är initialt planerad till perioden 11 oktober 2019 – 31 
maj 2020 men fortsätter eventuellt även för 1 juni 2020 – 31 maj 2021. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

 
Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande: 

Eftersom skolplikt inte föreligger för …………………….…. under den planerade ut-
landsvistelsen avskriver Marks kommun ansökan om att fullgöra skolplikten 
på annat sätt. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_____________ 

 
 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8 (19) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2019-10-03 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 52/2019   Dnr 2019-130 003-3  

Remiss gällande utformningen av det kommunala ung-
domsrådet 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar tjänsteskrivelsen i sin helhet som svar 
på remiss gällande utformningen av det kommunala ungdomsrådet. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 21 augusti 2019, § 189, gett 
barn- och utbildningsnämnden remitterat förslag på reglemente för det Kom-
munala ungdomsrådet i Marks kommun. Svar på remissen lämnas till kom-
munledningskontoret senast 1 november 2019. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24 

 
Dagens sammanträde 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden lämnar tjänsteskrivel-
sen i sin helhet som svar på remiss gällande utformningen av det kommunala 
ungdomsrådet. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_____________ 
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§ 53/2019   Dnr 2019-58 042-15 

Ekonomisk månadsrapport efter september 

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september månad. 
I redovisningen ingår personalkostnad samt prognos och avvikelse per verk-
samhet. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 
________________ 
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§ 54/2019 

Verksamhetsbesök Solgårdens förskola 

Ärendet 
Arbetsutskottet lämnar sammanträdesrummet och tar sig till ett verksamhets-
besök på Solgårdens förskola. Rektor och personal informerar arbetsutskottet 
om sina tankar kring placering av en förskola i Skene. 

    

 
________________ 
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§ 55/2019   Dnr 2016-199 290-25  

Förskola i Skene 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att redovisa en enkel förstudie, utan fysiska 
undersökningar, för att ersätta Solgårdens förskola. Förstudien ska belysa 
konsekvenserna av en etablering på Lindängstomten, tomten vid Ängskolan 
och ytterligare tomter som diskuterats.  
 
I förstudien redovisas antalet barn som förskolan ska dimensioneras för, samt 
behov av ytor inomhus och utomhus. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka pågående planer och möjlig-
heterna till samverkan kring förskoleplatser i Skene med andra externa aktö-
rer. 
 

Ärendet 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas.  
 
Förvaltningschef fick på barn- och utbildningsnämndens möte 2019-06-11 i 
uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska utformas 
för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolknings-
tillväxt. 
 
Förvaltningschef fick dessutom i uppdrag att skyndsamt beställa en projekte-
ring av teknik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 
barn. 
 
Uppdragen redovisades på nämndens möte 2019-09-13. Barn- och utbild-
ningsnämnden beslutade, § 84, att återremitteras till arbetsutskottet för be-
redning. 
 

 
Dagens sammanträde 
Rektor Anna Jacobsson och projektledare Erik Glansin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att redovisa en enkel 
förstudie, utan fysiska undersökningar, för att ersätta Solgårdens förskola. 
Förstudien ska belysa konsekvenserna av en etablering på Lindängstomten, 
tomten vid Ängskolan och ytterligare tomter som diskuterats.  

I förstudien redovisas antalet barn som förskolan ska dimensioneras för, samt 
behov av ytor inomhus och utomhus. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka pågående planer och möjlig-
heterna till samverkan kring förskoleplatser i Skene med andra externa aktö-
rer. 

 

Förslaget antas. 

 
_______________ 
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§ 56/2019 

Verksamhetsuppföljning - terminsstart från förskola till 
vuxenutbildningen 

Arbetsutskottet beslut  
 
Ärendet utgår och redovisas på nämndens sammanträde 2019-10-17. 
 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att ärendet utgår och redovisas på nämndens samman-
träde 2019-10-17. 
 
 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 57/2019   Dnr 2019-78 007-5  

Kommentarer till revisionsrapport ”Resursfördelning 
grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kommentar till revisionens gransk-
ning gällande resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av 
särskilt stöd. 
 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning 
gällande resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av sär-
skilt stöd. Revisorerna önskar kommentarer kring resultatet av granskningen.  
Revisionsfrågan var: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns 
en ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förut-
sättningar och behov? 
Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att barn- 
och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns en ändamålsenlig re-
sursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kommentar 
till revisionens granskning gällande resursfördelningen i grundskolan med fo-
kus på barn i behov av särskilt stöd. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 58/2019   Dnr 2018-317 001-10 

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-06-19, § 102, att en samlad enhet 
för arbetsmarknadsfrågor. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbets-
marknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagande, svenska för in-
vandrare, studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verk-
samhet från 1 januari 2020. Verksamheten ska ledas av förvaltningschef på 
barn- och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämnden som 
huvudman. Kommundirektören fick i uppdrag att inför starten av den 
nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan 
starta den 1 januari 2020. 
 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om det pågående 
arbetet. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16 (19) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2019-10-03 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 59/2019   Dnr 2019-123 623-2 

Skolskjuts via kollektivtrafik linje 381 och 382 eller upp-
handlat 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att offerten från Västtrafik inte antas 
och att nämnden får handla upp trafiken på sträckorna som idag trafikeras av 
linje 381 och 382, med start från höstterminen 2020. Det skulle underlätta 
planeringen av skoldagarna för både Sätilaskolan och Ubbhultskolan genom 
att ökade möjligheter att själv styra skoltiderna. 
 
Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen som har att besluta om kollektiv-
trafik på berörda sträckor. 
 
Beslutar kommunstyrelsen att kollektivtrafiken ska upphöra innebär det att 
ansvaret faller på barn-och utbildningsnämnden att upphandla skolskjuts på 
berörda sträckor. För detta begärs en ramhöjning med 1,4 miljoner. 
 

Ärendet 
Västtrafik har meddelat Marks kommun att de kommer att upphöra med kol-
lektivtrafik på linje 381 och 382 från december 2020 i samband med de efter 
en upphandling går in i en ny avtalsperiod. Linje 381 trafikerar Inseros-Häg-
nen-Ubbhultskolan-Strömmavägen-Sätilaskolan och linje 382 Ubbhults såg-
Ubbhultskolan-Hultavägen-Sätilaskolan. Alla elever boende efter dessa 
sträckor och som är berättigade till skolskjuts erhåller ett skolkort för att ta 
sig till Ubbhultskolan alternativt till Sätilaskolan. 
 
Västtrafik har i sin upphandling gjort en offert för ”tillköp av trafik” på berörda 
linjer som vi behöver ta ställning till och svara dem senast december 2019. 
Detta tillköp blir en kostnad för Marks kommun. 
 
Nu behöver kommunen ta ställning till om det ska finnas fortsatt linjetrafik på 
ovannämnda sträckor eller om de ska övergå till upphandlad trafik för skol-
skjuts. 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att offerten från Västtrafik inte antas 
och att nämnden får handla upp trafiken på sträckorna som idag trafikeras av 
linje 381 och 382, med start från höstterminen 2020. Det skulle underlätta 
planeringen av skoldagarna för både Sätilaskolan och Ubbhultskolan genom 
att ökade möjligheter att själv styra skoltiderna. 

Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen som har att besluta om kollektiv-
trafik på berörda sträckor. 

Beslutar kommunstyrelsen att kollektivtrafiken ska upphöra innebär det att 
ansvaret faller på barn-och utbildningsnämnden att upphandla skolskjuts på 
berörda sträckor. För detta begärs en ramhöjning med 1,4 miljoner. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 60/2019 

Aktuella händelser  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om skadegörelser på sko-
lor. Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med andra förvaltningar 
och polis kring problemet.  
 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

 
_______________ 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (19) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2019-10-03 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 61/2019    

Pågående arbete med lokaler 

Ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar Ubbhultskolans tillfälliga bygglov. Barn- och utbild-
ningsnämnden kommer att få en presentation gällande tillfälliga lösningar den 
2019-10-17.  
 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

  

_______________   
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