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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Kinnaborgssalen, Kommunhuset i Kinna, 1 juni kl. 08.30 – 10.40. 

Paus 09.40-09.55. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén  

 L Niklas Herneryd  

 SD Natalia E Henriksson  

    

Övriga närvarande   

Ej tjänstgörande ersättare S Bodil Wennerström  

 V Arthur Thiry  

    

    

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Sara Dahlin, verksamhetschef  

  Stefan Jönsson, verksamhetsutvecklare § 37 - 39 

  Johan Höglund, ekonom § 37 - 39 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef  

  Caroline Billing, verksamhetschef  

  Caroline Ekberg, verksamhetschef § 37 - 39 

    

    

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2020-06-04 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Anna Brogren   

     

 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 2020-06-01 

 
Anslaget är publicerat 2020-06-04 - 2020-06-26 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 37  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 38  

Ekonomisk uppföljning och anpassningsplaner § 39  

Dialog kring Flexenheter  § 40  

Arbetsgrupp för nämndplan 2021-2022 § 41  

Val av livsmedel i måltider vid förskolor och skolor i Marks kom-

mun  
§ 42  

Aktuella händelser § 43  
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§ 37/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 38/2020    

 

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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§ 39/2020    Dnr 2020-64 042 

 

Ekonomisk uppföljning och anpassningsplaner 
 
Ärendet 

Vid dagens sammanträde diskuteras nämndens ekonomiska läge utifrån de 

nyckeltal och prognoser som finns att tillgå, samt hur man kan arbeta framåt 

för att anpassa ekonomin till givna ramar. En betydande omständighet är att 

kommunens demografi tenderar att fluktuera över tid. Arbetsutskottet får en 

redovisning av sådana statistiska uppgifter och hur de korrelerar med nämn-

dens ekonomi. 

Vidare diskuteras hur nämndens olika ansvarsområden kan brytas ned i mindre 

områden för ekonomisk analys - så som lokaler, lokalvård, digital utrustning, 

personalsammansättningar, och avseende arbetsmarknadsfrågor - hur insatser 

för minskad arbetslöshet ger utdelning i form av skatteintäkter. Vikten av att 

framöver mäta effekten av en arbetsmarknadsenhet påtalas. Nödvändiga sam-

arbeten med andra förvaltningar diskuteras, i synnerhet socialförvaltningen i 

frågor som rör försörjningsstöd.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet, och verksamhetschefer Sara Dah-

lin, Cecilia Ragnarsson, Caroline Ekberg och Caroline Billing finns med som sak-

kunniga inom respektive verksamhetsområde.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 40/2020     

  

Dialog kring Flexenheter 
 
Ärendet 
Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om så kallade flexen-

heter/flexgrupper. Principen bygger på flexibla undervisningsgrupper med per-

sonal som kan tillgodose särskilt stöd till elever med sådant behov på heltid, 

deltid eller enstaka tillfällen. Dialogen kommer att tas upp på nämndens nästa 

sammanträde, där man kommer att diskutera eventuell utveckling av flexen-

heter. 

 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 41/2020    Dnr. 2020-95 041 

 

Arbetsgrupp för nämndplan 2021-2022 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, 

som arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporte-
ras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-10.  

 
Ärendet 
 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun, har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för 

varje verksamhetsår upprätta nämndplaner.  Nämndplanen är en konkretise-

ring av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, och anger nämndens mål, rikt-

linjer och uppdrag till förvaltningen. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

 
Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att följande förslag till beslut läggs fram till nästkommande 

nämndsammanträde: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, som 

arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporteras vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-10.  

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 42/2020    Dnr. 2020-26 619 

 

Val av livsmedel i måltider vid förskolor och skolor i Marks 

kommun  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Måltidsverksamheterna inom förskola, skola, fritidsverksamhet och gymna-

sium återgår till att överlåta till teknik- och serviceförvaltningen att utföra 
val av livsmedel, utan tilläggsbeslut från barn- och utbildningsnämnden som 
styr enskilda val av livsmedel. 

 
Ärendet 
 

Utifrån en översyn av kostverksamhetens leverans till barn- och utbildningsför-

valtningens verksamheter som påbörjats, där avsikten är att hitta mer kost-

nadseffektiva sätt att erbjuda måltider inom förskola och skola, finns det anled-

ning att omvärdera ett tidigare fattat beslut angående bredbart smör. Beslutet 

påverkar sammansättningen av övriga livsmedel inom teknik- och serviceför-

valtningens kostverksamhet och påverkar priset för förskolors och skolors mål-

tider. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att följande förslag till beslut läggs fram till nästkommande 

nämndsammanträde: 

Måltidsverksamheterna inom förskola, skola, fritidsverksamhet och gymnasium 

återgår till att överlåta till teknik- och serviceförvaltningen att utföra val av 

livsmedel, utan tilläggsbeslut från barn- och utbildningsnämnden som styr en-

skilda val av livsmedel. 

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 43/2020    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Caroline Billing och 

verksamhetschef Cecilia Ragnarsson informerar om några aktuella händelser: 

• Skolavslutningar genomförs som planerat, enligt redovisning på föregå-

ende nämndsammanträde. 

• Det pågår ett arbete med aktivitetsplanering i samband med avslut-

ningstider och för sommaren generellt. Ungdomsutvecklare är inkopp-

lade, och det hela sker i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och 

socialförvaltningen. 

• Det är ännu oklart hur det ser ut med pandemin och skolstart till hös-

ten. Förvaltningen bevakar nya restriktioner och eventuella upphävan-

den av detsamma.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 

 


