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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2020-01-23 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kommunhuset 23 januari kl. 13.00-13.50 
 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 V Arthur Thiry tjänstgör för Elise Benjaminsson M  
 S Jessica Rodén  
 L Niklas Herneryd  
 SD Natalia E Henriksson  
    
   
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande ersättare    
 S Bodil Wennerström  
 S Yasin Abbes  
 C Ann-Christine Andreasson  
    
    
   
   
 
 

  

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare (vik)  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   
  Karin Magnusson, handläggare § 7 
  Helena Johansson, upphandlare  § 7-8 
  Stefan Jönsson, samordnade  § 8 
  Johan Höglund, ekonom  § 8 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

  

Utses att justera Arthur Thiry 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-01-23 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Lena Ilhage   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Arthur Thiry  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 7–8 
 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 
 
Anslaget är publicerat 2020-01-24 – 2020-02-15 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Lena Ilhage  

 
  

http://www.mark.se/
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Plats och tid 
Kommunhuset 23 januari kl. 13.00-16.45 
Paus 15.05-15.20  
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 V Arthur Thiry tjänstgör för Elise Benjaminsson (M)  
 S Jessica Rodén  
 L Niklas Herneryd  
 SD Natalia E Henriksson  
    
   
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande ersättare    
 S Bodil Wennerström  
 S Yasin Abbes  
 C Ann-Christine Andreasson  
    
    
   
   
 
 

  

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare (vik)  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   
  Karin Magnusson, handläggare § 7 
  Helena Johansson, upphandlare  § 7–8 
  Stefan Jönsson, samordnade  § 8 
  Johan Höglund, ekonom  § 8–9 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 9 
  Marie Wank, ekonom § 9 
  Morgan Andersson § 15 
    
    
 
 
 
 
 
 

  

Utses att justera Arthur Thiry 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-01-29, kl. 12.45 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Lena Ilhage   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Arthur Thiry  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 5–6, 9–15 
 
Sammanträdesdatum 2020-01-23 
 
Anslaget är publicerat 2020-01-29 – 2020-02-21 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Lena Ilhage  
  

http://www.mark.se/
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 2020-01-23 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

   

Fastställande av dagordning § 5  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 6  

Upphandling av skolskjutsar inom och utanför kommunen § 7  

Upphandling skolplattform § 8  

Årsrapport 2019 § 9  

Svar på medborgarförslag gällande förskola i Habyskolans lokaler § 10  

Riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola § 11  

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa på sko-
lorna som ligger i de mindre orterna 

§ 12  

Svar på motion om intraprenad inom förskola, skola, äldreboende 
och LSS § 13  

Arbetsmarknads- och näringslivsdagar § 14  

Situationen på Lyckeskolan till hösten § 15  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 5/2020    

 
Fastställande av dagordning 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att två extraärenden tillförs ärendelistan. 

 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att ärendena  

• Situationen på Lyckeskolan till hösten 

• Arbetsmarknads- och näringslivsdagar 

tillförs ärendelistan 

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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 2020-01-23 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 6/2020    

 
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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§ 7/2020   Dnr 2019-145 623-2 

 
Upphandling av skolskjutsar inom och utanför kommunen 

Arbetsutskottets beslut  
 
Förfrågningsunderlaget avseende skolskjuts för elever med särskilda behov 
samt elever med växelvis boende godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Arthur Thiry 
Ordförande    Justerande 
 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver upphandla ett antal skolskjutsar 
vilka inte kan köras genom de avtal vi har med våra tre entreprenörer. Dessa 
skjutsar hamnar utanför deras uppdrag. Det gäller dels för elever med sär-
skilda behov och dels för elever med växelvis boende. Avtalen ska gälla från 
och med starten av höstterminen 2020. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 
Upphandlingsdokument 
 
Dagens sammanträde 
Handläggare Karin Magnusson och upphandlare Helena Johansson redogör för 
ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förfrågningsunderlaget avseende skolskjuts för elever 
med särskilda behov samt elever med växelvis boende godkänns. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 8/2020   Dnr 2019-137 005-2 

 

Upphandling skolplattform 

Arbetsutskottets beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att göra avrop av skolplattform för förskola,  
fritidshem, grundsärskola och grundskola från Kammarkollegiet enligt det pre-
senterade avropsunderlaget. Plattformens syfte är att ge ett gott stöd till pe-
dagoger, elever, vårdnadshavare samt skolans administration i den dagliga 
verksamheten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Arthur Thiry 
Ordförande    Justerande 
 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen anskaffar en skolplattform för verksamhet-
erna förskola, fritidshem, särskola och grundskola. Lösningen har fokus på att 
underlätta administration och dokumentation för pedagoger av undervis-
ningen. Den ska även förenkla elevers och vårdnadshavares möjlighet till 
kommunikation med och delaktighet i berörd verksamhet. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 

 

Dagens sammanträde 
Samordnare Stefan Jönsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att göra avrop av skol-
plattform för förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola enligt det 
presenterade avropsunderlaget. Plattformens syfte är att ge ett gott stöd till 
pedagoger, elever, vårdnadshavare samt skolans administration i den dagliga 
verksamheten. 

 
Förslaget antas. 

_______________  
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§ 9/2020   Dnr 2020-2 042-4 

 

Årsrapport 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Årsrapporten för 2019 godkänns efter redaktionella ändringar och resultatet 
fastställs till -6,4 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rappor-
ten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12 

Årsrapport 2020-01-20 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Cecilia Ragnarsson, 
ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för olika delar i ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att årsrapporten för 2019 godkänns efter redaktionella 
ändringar och resultatet fastställs till -6,4 miljoner kronor. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 10/2020   Dnr 2019-112 600-3 

 

Svar på medborgarförslag gällande förskola i Habyskolans 
lokaler 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört flera lokalutredningar samt be-
slut om renovering och nybyggnation. Årligen görs revidering av tidigare be-
slutade prioriteringar vad gäller lokaler. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 
En medborgare föreslår att kommunen ska starta en förskola i Habyskolans 
lokaler för att minska köerna till förskolan. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden har genomfört flera lo-
kalutredningar samt beslut om renovering och nybyggnation. Årligen görs re-
videring av tidigare beslutade prioriteringar vad gäller lokaler. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 11 /2020   Dnr 2020-5 61-2 

 

Riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola 

Ärendet 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade place-
ringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en 
annan skolenhet.  
För att säkerställa att alla elever behandlas likvärdigt behöver riktlinjer beslu-
tas. 
 
 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 
Ordförande tackar för informationen 

 

_______________ 
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§ 12/2020   Dnr 2018-389 600-3 

 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa 
på skolorna som ligger i de mindre orterna 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Framtida politiska prioriteringar avgör om det kommer ske extra satsningar 
på skolorna som ligger i de mindre orterna och även besluta om enheternas 
framtid. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 
I ett inkommet medborgarförslag förslås att kommunen ska satsa på skolorna 
som ligger i de mindre orterna, samt besluta att skolorna ska finnas kvar. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att framtida politiska prioriteringar avgör om det kommer 
ske extra satsningar på skolorna som ligger i de mindre orterna och även be-
sluta om enheternas framtid. 

 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 

 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14 (17) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2020-01-23 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/2020   Dnr 2019-127 600-7 

 

Svar på motion om intraprenad inom förskola, skola, äldre-
boende och LSS 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa 
möjligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda 
till ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det 
ställer nya krav på ledning och styrning från förvaltningen. 
 

Ärendet 
Tomas Johansson (M), Elise Benjaminsson (M) och Ann Iberius-Orrvik (M) har 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Marks kommun ska 
öppna upp för större inflytande för medarbetarna genom att införa möjlig-
heten att driva förskola, skola, äldreboende och LSS på intraprenad.   
Motionsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
Marks kommun testar att införa intraprenad som möjlig driftsform och öppnar 
upp för enheter inom vård, skola och omsorg att anmäla sitt intresse för att 
genomföra piloter. 
 
Minst en enhet inom respektive vård, skola och omsorg erbjuds en intrapre-
nadlösning. 
 
Marks kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i hur man be-
driver intraprenad. 
 
Marks kommun underlättar och aktivt hjälper de medarbetare inom de kom-
munala verksamheter som vill starta upp intraprenad. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommun inte ska införa 
möjligheten att driva förskola och skola på intraprenad eftersom det kan leda 
till ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen samt att det 
ställer nya krav på ledning och styrning från förvaltningen. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 14/2020    

 

Arbetsmarknads- och näringslivsdagar 

Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare får anmäla sig till konferensen Ar-
betsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala den 12–13 mars. Deltagande i 
konferensen ger rätt till förlorad arbetsinkomst och arvode. Information 
skickas från förvaltningen om hur anmälan går till. 
 

Ärendet 
Konferens i Uppsala om arbetslivsfrågor och eftersom nämnden från år 2020 
ansvarar för frågorna känns det angeläget att förkovran sker. Viktigt också att 
berörda tjänstemän åker med, för vi behöver kunna diskutera frågorna till-
sammans. 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande Leif Sternfeldt redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att arbetsutskottets ledamöter och ersättare får anmäla 
sig till konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala den  
12–13 mars. Deltagande i konferensen ger rätt till förlorad arbetsinkomst och 
arvode. Information skickas från förvaltningen om hur anmälan går till. 

 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 15/2020   Dnr 2019-82 041-6 

 

Situationen på Lyckeskolan 

Ärendet 
Det finns ett ökande söktryck av elever som önskar gå på Lyckeskolan till 
hösten. Rektor beskriver situationen och presenterar 3 alternativ till lösning. 
 
 
Dagens sammanträde 
Rektor Morgan Andersson redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

_______________ 
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