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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Vävsalen 23 januari kl. 08.30 – 11.15 
Ajournering 09.40 -10.05 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Bodil Wennerström   
 S Yasin Abbes   
 S Petra Vogel   
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd   
 M Håkan Mauritzon tjänstgör Elise Benjaminsson 

(M) 
 

 M Anders Lindal   
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
 

 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger   
 V Arthur Thiry   
    
   
    
    
   
Övriga närvarande    
ersättare S Daniel Fleck  
 C David Olsson  
 C Catarina Johansson  
 L Egon Svensson  
 SD Lars Bertil Rystrand    
 V Princella Lizarazu  
    
    
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen  § 3 
  Christina Engström, tillförordnad verksamhets-

chef 
§ 3-5 

    
    
    
    
    
   
Utses att justera Anders Lindal 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-01-29 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Anders Lindal  
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Innehållsförteckning 
 

   

Anmälan och prövning av jäv § 1   

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 2  

Information från Arbetsförmedlingen § 3  

Gemensam delegation för unga och nyanlända till arbete överens-
kommelse 

§ 4  

Utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten § 5  

Revidering av delegationsordning § 6   

Byte av sammanträdesdag § 7  

Aktuella händelser § 8  

Meddelanden § 9  

Delegationsbeslut § 10  
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§ 1/2020 

Anmälan och prövning av jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 2/2020     

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

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

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 
________________ 
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§ 3/2020    

Information från Arbetsförmedlingen 

Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om hur Arbetsför-
medlingen arbetar inom sitt verksamhetsområde som kan vara till hjälp för 
nämnden i arbetet med arbetsmarknadsenheten. 
 

 
Dagens sammanträde 
Nicole Bouyer från Arbetsförmedlingen redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och tackar Nicole 
Bouyer för besöket. 

 

________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7 (14) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2020-01-23 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 4/2020   Dnr 2020-1 600-2 

Gemensam delegation för unga och nyanlända till arbete 
överenskommelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Marks kommun ingår en gemensam Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete överenskommelse med Arbetsförmedlingen och de övriga kommuner i 
Sjuhärad som beslutar att vara med. 
 

Ärendet 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har regeringens 
uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet 
av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas 
etablering i arbetslivet. 
 
Marks kommun har ingått två överenskommelser om samverkan med 
Arbetsförmedlingen. En Dua-överenskommelse för målgrupp unga i 
åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta 
från 2016-01-01, gäller tillsvidare. Samt en Dua-överenskommelse 
för målgruppen nyanlända vilken gäller från och 
med 2018-03-01 till och med 2020-12-31. 
 
Det är nu aktuellt med en ny utlysning av statsbidrag för utarbetande 
Nytt av lokala överenskommelser om samverkan. Vilket avser 
utarbetande av överenskommelser om lokal samverkan mellan minst 
tre kommuner och Arbetsförmedlingen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10 
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad verksamhetschef Christina Engström redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

 

Ärendet ajourneras 09.40 -10.05. 

 

Ledamöters förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) förslår att Marks kommun ingår en gemensam Delegationen 
för unga och nyanlända till arbete överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
och de övriga kommuner i Sjuhärad som beslutar att vara med.  
Leif Sternfeldt (C), Bodil Wennerström (S), Yasin Abbes (S), Petra Vogel (S), 

Ann-Christine Andreasson (C), Niklas Herneryd (L), Håkan Mauritzon (M), 
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Anders Lindal (M), Per-Åke Älverbrandt (KD), Natalia E Henriksson (SD), Jarl 
Krüger (SD) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Rodéns förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Rodéns förslag kan antas och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 5/2020   Dnr 2020-3 600-2 

Utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras och ärendet återkommer på sammanträdet den 6 feb-
ruari. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-09, § 2, att 
förvaltningschef får i uppdrag att redovisa prioriterade utredningsuppdrag för 
arbetsmarknadsenheten på nämndens sammanträde den 23 januari. Förslaget 
utgör underlag så att nämnden kan besluta om utredningsuppdrag för arbets-
marknadsenhetens verksamhet. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om vilka prioriterade ut-
redningsuppdrag förvaltningen hittills har kommit fram till. Förvaltningen 
återkommer med underlag till nämndens sammanträde den 6 februari. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander och tillförordnad verksamhetschef 
Christina Engström redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att informationen noteras och ärendet återkommer på 
sammanträdet den 6 februari. 

 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 6/2020   Dnr 2019-32 002-14 

Revidering av delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning över de beslut som nämn-
den delegerar till utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd i 
kommunen. Delegationsordningen är ett levande dokument som varierar över 
tid. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu sett ett behov av några revide-
ringar. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020 

Förslag till reviderad delegationsordning 2020-01-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-
09, § 3, och lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade 
delegationsordningen. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 7/2020   Dnr 2019-139 006-5  

Byte av sammanträdesdag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Nämndens utvecklingsdag samt sammanträde den 12 mars flyttas till den 19 
mars 
 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att nämndens utvecklingsdag samt sammanträde den 12 
mars flyttas till den 19 mars. 

 

Förslaget antas. 
 

_____________ 
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§ 8/2020    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-
ser:  

• Ny verksamhetschef för arbetsmarknadsenhet Sara Dahlin 

• Ny verksamhetschef för grundskola 7–9, gymnasiet och vuxenutbild-
ningen Caroline Billing 

 

Anders Lindal (M) informerar om att han varit och besökt ett föräldramöte på 
Sätilaskolan. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 9/2020 

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019-113 611-7  

Beslut från Skolinspektionen  

2) Dnr 2019-138 606-6 

Beslut från Barn- och elevombudet 

 

________________ 
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§ 10/2020  

Redovisning av delegationsbeslut 
1)  

 Beslut om mottagande i grundsärskola 

2) Dnr 2018-129 6101-9 

Beslut om tilläggsbelopp Naturbruksskolan Svenljunga 

3) Dnr 2019-16 605-10, -11, -12 

Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola och skola 

4) Dnr 2019-97 623-37, -43, -44, -46, -47 

Skolskjutsbeslut utifrån särskilda omständigheter 

5) Dnr 2019-99 6101-4 

Rättat beslut om tilläggsbelopp 

6) Dnr 2019-99 6101-6 

Överklagat tilläggsbelopp Strömma Naturbruksskola 

7) Dnr 2019-117 6101-29, -30, -31, -32, -33 

Beslut om tilläggsbelopp I Ur och Skur Skogsgrinden 

8) Dnr 2019-131 605-2 

Avtal med Mölndals kommun om placering i förskola 

9) Dnr 2019-134 00-4 

Avtal med Göteborgs Stad om placering i förskola 

10) Dnr 2019-166 605-1 

Avtal med Göteborgs Stad om placering i förskola 

11) Dnr 2019-167 605-1 

Avtal med Dals-Eds kommun om placering i förskola 

12) Dnr 2019-168 612-2 

Svar på begäran om yttrande  

13) Dnr 2019-176-5, -6, -7, -8 

Beslut om tilläggsbelopp Föräldrakooperativet Bybarna  

________________ 
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