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§ 19/2020    

 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Följande ärende tillförs ärendelistan och behandlas efter ärende 7: 
 
- Delegation i brådskande ärenden. 
 

 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden föreslår att följande ärende: Delegation i brådskande ärenden till-

förs ärendelistan. 

 

Beslutsgång 
 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 

så sker. 

 

_______________ 
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§ 20/2020    

 
AME - lägesrapport  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Arbetsutskottet får vid dagens sam-

manträde information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya 

verksamheten avseende bland annat bemanning, lokaler och ekonomi. 

 

Enhetens uppdrag och roll i kommunen presenteras, med tyngdpunkt på de 

nya förutsättningar för arbetsmarknad som väntas orsakas av den rådande 

pandemin.  

 

 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 21/2020   Dnr 2019-36 041-10 

 

AME – underlag budget och personella behov för ny enhet 
arbetsmarknad och integration  
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om den utredning 

som gjorts, rörande budget för nyanställningar inom AME. Utredningen ligger 

till grund för ett konkret budgetförslag, vilket kommer att föreslås för beslut vid 

nämndens nästkommande sammanträde. Tänkta nyanställningar, där rekryte-

ring är påbörjad, presenteras och även befintliga anställningar inom andra en-

heter som skulle vara möjliga att flytta till AME. 

 

 

 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7 (18) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-04-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 22/2020    

 

AME – bidragsanställningar inom Marks kommun 
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om den omvärldsbe-

vakning som visat på att bidragsanställningar vanligen ligger på AME-funkt-

ionen. Utredningen ligger till grund för ett konkret förslag, vilket kommer att 

föreslås för beslut vid nämndens nästkommande sammanträde. 

 

   

 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_____ 
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§ 23/2020    

 

AME – utbildningsplatser för arbetssökande 
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om ett framtida för-

slag kring utbildning för arbetslösa. Förslaget kommer att innebära att medel 

direkt tilldelas AME i syfte att köpa utbildningsplatser hos vuxenutbildningen 

eller annan utbildningsaktör. Förslaget kommer att presenteras vid nämndens 

nästkommande sammanträde. 

 

 

 

 
Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 24/2020    

 

Delegation i brådskande ärenden 

Arbetsutskottets beslut  
 
 
Förvaltningschef uppdras att till nästkommande nämnd framställa ett förslag till 
beslut rörande delegationsordningen. Arbetsutskottets ledamöter ges där man-
dat att fatta beslut i brådskande ärenden, i händelse av ordförande och vice 
ordförandes frånvaro. 

Ärendet 
Med anledning av den rådande pandemin, föreslår ordföranden att besluts-

strukturen inom Barn- och utbildningsnämnden kompletteras. Förändringen 

skulle innebära att flera har delegation att fatta beslut i brådskande ärenden, 

om både ordförande och vice ordförande skulle vara frånvarande. 

 

 
Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningschef uppdras att till nästkommande nämnd 

framställa ett förslag till beslut rörande delegationsordningen. Arbetsutskottets 

ledamöter ges där mandat att fatta beslut i brådskande ärenden, i händelse av 

ordförande och vice ordförandes frånvaro. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 25/2020   Dnr  2020-50 623-1 

 

Mindre förändring av skolskjutszonerna 

Arbetsutskottets beslut  
 
 
Ubbhultskolans skolskjutszoner för årskurs 2 och 3 flyttas så att eleverna i om-
rådet Hultet blir berättigade skolskjuts, enligt karta.   
  
Hyssnaskolans skolskjutszoner för att vara berättigad till skolskjuts utökas för 
samtliga årskurser längs med länsväg 156.  
 
Fastigheterna från Hyssna Handel till korsningen vid Sandvad blir berättigade 
skolskjuts, enligt karta. 
 
Björketorpskolans skolskjutszon för årskurs 2 och 3 ändras så att eleverna i 
området Karlsgården blir berättigade skolskjuts, enligt karta. 
 

Ärendet 
I Marks kommun används zongränser som en del i bedömningen om elever har 

rätt till skolskjuts eller inte. Tre skolors zoner är nu i behov av mindre revide-

ring och det gäller Ubbhultskolan, Hyssnaskolan och Björketorpskolan. 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03 

 
Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att Ubbhultskolans skolskjutszoner för årskurs 2 och 3 

flyttas så att eleverna i området Hultet blir berättigade skolskjuts, enligt karta.   

Hyssnaskolans skolskjutszoner för att vara berättigad till skolskjuts utökas för 

samtliga årskurser längs med länsväg 156.  

Fastigheterna från Hyssna Handel till korsningen vid Sandvad blir berättigade 

skolskjuts, enligt karta. 

Björketorpskolans skolskjutszon för årskurs 2 och 3 ändras så att eleverna i 

området Karlsgården blir berättigade skolskjuts, enligt karta. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 26/2020   Dnr  2019-145 623-3 

 

Beslut vid upphandling av skolskjutsar inom och utanför 

kommunen 

Arbetsutskottets beslut  
 
- Avtal gällande skolskjutsar för elever med särskilda behov tecknas för resor 

mellan Marks kommun och Göteborg samt avtal för elever med växelvis bo-
ende tecknas för resor inom Marks kommun.  

- Avtalsstart är från höstterminen 2020.  

- Anbudsgivare 6 tilldelas paket 1 vilket gäller resor mellan Göteborg och 
Kinna. Avtalstid 1 år.  

- Anbudsgivare 6 tilldelas paket 2 vilket gäller resor mellan Hajom och Göte-
borg. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 12 månader.  

- Anbudsgivare 2 tilldelas för paket 3 vilket gäller resor för elever med växel-
vis boende inom kommunen. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 12 
må-nader max 3 gånger. 

 

Ärendet 
Upphandlingen gäller ett antal skolskjutsar vilka inte kan köras genom de skol-

entreprenörer kommunen har avtal med. Dessa skjutsar hamnar utanför deras 

uppdrag. Det gäller elever med särskilda behov och för elever med växelvis bo-

ende. Avtalen ska gälla från och med starten av höstterminen 2020. 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-24. 

 
Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att 

- Avtal gällande skolskjutsar för elever med särskilda behov tecknas för re-

sor mellan Marks kommun och Göteborg samt avtal för elever med växelvis 

boende tecknas för resor inom Marks kommun.  

- Avtalsstart är från höstterminen 2020.  

- Anbudsgivare 6 tilldelas paket 1 vilket gäller resor mellan Göteborg och 

Kinna. Avtalstid 1 år.  

- Anbudsgivare 6 tilldelas paket 2 vilket gäller resor mellan Hajom och Göte-

borg. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 12 månader.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12 (18) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-04-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

- Anbudsgivare 2 tilldelas för paket 3 vilket gäller resor för elever med växel-

vis boende inom kommunen. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 

12 månader max 3 gånger. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 27/2020    

 

Lägesrapport lokaler 
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om lägesrapport rö-

rande några pågående lokalfrågor, däribland: Björketorp förskola, Hyssna för-

skola, Stommenskolan särskola, ny skola i Skene och Örbyskolans anpassning 

för framtiden.  

 

 
Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14 (18) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-04-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 28/2020   Dnr 2020-48 041-1 

 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. 

Gruppen innehåller Sätila förskola, Ubbhults förskola och skola, Hyssna för-
skola och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgårdens förskola, ny 
skola i Skene inklusive grundsärskola och förskoleplatser på Örbyskolan.  

- Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. 
Gruppen innehåller Stommenskolan inklusive Grundsärskola 1–6, ytterligare 
förskoleplatser i Skene, ny förskola i Kinna. 

- Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. 
Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snick-
aregården och Parkängen ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nord-
västra Mark. 

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen ta fram en detaljerad plan för varje objekt i prioriteringsgrupp 1. 
Planen återrapporteras hösten 2020.  

- Detta beslut upphäver tidigare prioriteringsordning beslutad i § 55 201906-
11 Dnr 2019-82 041-4. 

Ärendet 
Prioriteringsordning för lokalinvesteringar för perioden 2019—2028 togs fram 

på uppdrag av kommunfullmäktige. De fastställdes i juni 2019 med beslutet att 

prioriteringarna skulle uppdateras årligen i februari. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-06, § 14, dnr 2019-82 041-7. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

 
Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att 

Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022 – 2024. 

Gruppen innehåller Sätila förskola, Ubbhults förskola och skola, Hyssna förskola 

och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgårdens förskola, Ny skola i 

Skene inklusive grundsärskola och förskoleplatser på Örbyskolan. 
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Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025 – 2027. 

Gruppen innehåller Stommenskolan inklusive Grundsärskola 1–6, ytterligare 

förskoleplatser i Skene, ny förskola i Kinna. 

Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028 – 2030. 

Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snickare-

gården och Parkängen ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nord-västra 

Mark.  

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-

ningen ta fram en detaljerad plan för varje objekt i prioriteringsgrupp 1. Planen 

återrapporteras hösten 2020.  

Detta beslut upphäver tidigare prioriteringsordning beslutad i § 55 201906-11 

Dnr 2019-82 041-4. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 29/2020   Dnr 2020-68 284-1 

 

Konceptförskola – ett funktionsprogram för nybyggnation 

av förskolor 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Konceptförskolan behöver förtydligas när det gäller pedagogisk utformning och 
vilka krav som gäller ur verksamhetsperspektiv innan vidare byggnation kan 
ske.  
Det behöver framgå vilka kostnader som följer av investeringen utifrån olika 
byggnormer. 
  
Förvaltningschefen uppdras att återkomma med utvecklat förslag till koncept 
för byggnation av förskolor utifrån punkterna ovan. 
 
Den nya förskolan i Skene på Lindängstomten byggs enligt alternativ B med 
ateljé på 26,4 m² och tillagningskök. Nämnden vill före beslut om byggstart få 
redovisat kostnader för investeringen i byggnad och inventarier. 

Ärendet 
I arbetet med att ersätta Solgårdens förskola i Skene fick förvaltningen i upp-

drag att ta fram ett funktionsprogram för hur en förskola bör utformas för att 

fungera som en hållbar miljö för lärande, en så kallad konceptförskola där 

funktionsprogrammet kan användas vid de byggnationer av förskolor som plan-

eras i framtiden. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att  

Konceptförskolan behöver förtydligas när det gäller pedagogisk utformning och 

vilka krav som gäller ur verksamhetsperspektiv innan vidare byggnation kan 

ske.  

Det behöver framgå vilka kostnader som följer av investeringen utifrån olika 

byggnormer.  

Förvaltningschefen uppdras att återkomma med utvecklat förslag till koncept 

för byggnation av förskolor utifrån punkterna ovan. 

Den nya förskolan i Skene på Lindängstomten byggs enligt alternativ B med 

ateljé på 26,4 m² och tillagningskök. Nämnden vill före beslut om byggstart få 

redovisat kostnader för investeringen i byggnad och inventarier. 
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Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 30/2020    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-

ser: 

• Coronaviruset/Covid-19 och dess påverkan på verksamheterna. Arbets-

utskottet får information om lägesbedömning avseende sjukfrånvaro för 

elever och personal. Trots negativ påverkan på verksamheterna lyfter 

man fram positiva delar av krishanteringen, som utvecklingen av digi-

tala verktyg i undervisningen. Man har tagit höjd för att kompenserande 

arbetssätt för elever och personal kommer behöva tas till, för att se till 

att årets tredjeårselever får sin studiegång säkerställd kunskapsmässigt. 

På frågor rörande förutsättningar för student och bal med mera, finns i 

dagsläget inga besked. Detta då man inte kan förutse hur regler för 

sammankomster kommer att se ut i juni. 

• Digital undervisning för gymnasieelever, som följd av pandemin, har i 

det stora hela fungerat mycket bra. 

• Upphandling av skolplattfrom. Målsättningen är att få den i drift i tid till 

nya läsåret. Upphandlingen pågår och har reviderats flera gånger för att 

justera oklarheter. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 

 

 

 


