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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 44  

Förändring av ärendelistan § 45  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 46  

Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild § 47  

Delårsrapport (del ett) § 48  

Skadegörelse på skolor § 49  

Hemvist för Naturvårdslaget § 50  

Delårsrapport (del två) § 51  

Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kontor på Kun-

skapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan 

§ 52 
 

Projektering Björketorps förskola och skola § 53  

Budget 2021-2024 § 54  

Aktuella händelser: skolstart HT-20, corona/covid-19 § 55  

Sekretessbeläggande av skolors resultat § 56  
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§ 44/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 45/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Sekretessbeläggande av skolors resultat. 
 
Följande ärenden bordläggs: 
- Information kring avvikelser: tillbud och olyckor, kränkande behandling och 

klagomål.  
- Lägesbild pågående projekt ny grundsärskola. 
 
Ordningen på ärenden ändras för att anpassas till föredragandes möjlighet att 
närvara vid olika tidpunkter. 
 

Dagens sammanträde 

 

Rune Imberg (KD) anmäler en fråga om sekretessbeläggande av skolors resul-

tat. 

 

Ordförande föreslår att följande ärenden bordläggs: Information kring avvikel-

ser: tillbud och olyckor, kränkande behandling och klagomål samt Lägesbild på-

gående projekt ny grundsärskola. 

Ordningen på ärenden ändras för att anpassas till föredragandes möjlighet att 

närvara vid olika tidpunkter. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar arbetsutskottet om ändringarna av ärendelistan kan  

antas, och finner att så sker.  

 

________________ 
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§ 46/2020    

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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§ 47/2020     

Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild 
 
Ärendet 

 

Förvaltningen har analyserat aktuella frågor, möjligheter och utmaningar kopp-

lat till det nya läsåret. Förvaltningen ser att det är nödvändigt att höja standar-

den, så att fler elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Förvalt-

ningen har en målbild i detta, som behöver bli verklighet för att leva upp till sin 

egen vision och till sitt lagstadgade uppdrag. 

I arbetet mot dessa mål ingår resultatdialoger med rektorer, se över behörighet 

hos personal och behov av kompetensutveckling. Ett samlat grepp tas kring 

rektorers struktur, med gemensamt årshjul och ökade möjligheter för dialog 

och samverkan. Digitala verktyg införs som skall bidra till ökad effektivitet och 

kvalitet: en ny skolplattform, samt ett system för anmälan om tillbud, olyckor 

och kränkande behandling i skolorna. 

Förvaltningen ser tillbaka på en vårtermin med hög arbetsbelastning och riktar 

beröm och uppskattning till verksamhetschefer, rektorer och personal som ge-

mensamt fått verksamheterna att fungera. 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 48/2020    Dnr 2020-64 042 

Delårsrapport  

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet bordläggs och återupptas för beslut efter ärende 10. 

 

 
Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 

månader. Rapporten innehåller också en prognos för året. Nämnders och sty-

relsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Enligt Kommunfullmäktiges Budget 2020-2023 ska varje nämnd och styrelse 

följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera till kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär i 

första hand att det är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händel-

ser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men 

framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad 

det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som hel-

het. 

Barn- och utbildningsförvaltningens samlade bedömning är att nämnden kom-

mer att uppfylla sina grunduppdrag i hög grad inom verksamheterna förskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För verksamheten 

grundskola, grundsärskola och fritidshem är bedömningen att man delvis kom-

mer uppfylla sitt grunduppdrag. 

Då bokföringen pågått fram till dagen före arbetsutskottets sammanträde, är 

det för tidigt för ekonomisk analys.  

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander med ekonomer Johan Höglund och Ma-

rie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Ärendets behandling 
 

Förvaltningens preliminära delårsrapport för augusti 2020 (version 1.0). 
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Beslutsgång  

 

Ordförande föreslår att ärendet bordläggs och återupptas för beslut efter 

ärende 10. 

 

Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 49/2020     

Skadegörelse på skolor 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

 

Det har, under de senaste månaderna, förekommit ovanligt mycket skadegö-

relse på skolor i kommunen. Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde in-

formation om problemens utbredning och olika alternativ på åtgärder.  

 

Dagens sammanträde 
 

Samordnare samhällsskydd Rickard Silva redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Arbetsutskottet ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så  

sker. 

_______________ 
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§ 50/2020    Dnr 2020-140 600 

Hemvist för Naturvårdslaget 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
- Arbetsutskottet noterar informationen.  

- Förvaltningen uppdras att till nämndens nästkommande sammanträde 
lägga fram ett beslutsförslag, om att Naturvårdslaget övertas av Barn- och ut-
bildningsnämnden. 

 

 
Ärendet 

 

Naturvårdslaget tillhör i dagsläget Teknik- och serviceförvaltningen, och består 

av personal som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmark-

naden – men som med olika förutsättningar kan utföra olika arbeten. I Natur-

vårdslagets arbetsområden ingår till exempel skötsel av naturområden, för-

eningshjälp, flytt och transport åt kommunens förvaltningar, med mera.  

Det råder mellan Teknik- och serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsför-

valtningen en samsyn kring att Naturvårdslaget bör övergå till Barn- och utbild-

ningsnämnden i och med dess nya enhet Arbetsmarknadscenter.  

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Ordföranden föreslår att: 

- Arbetsutskottet noterar informationen.  

- Förvaltningen uppdras att till nämndens nästkommande sammanträde 

lägga fram ett beslutsförslag, om att Naturvårdslaget övertas av Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 51/2020    Dnr 2020-64 042 

Delårsrapport  

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med delårsrapporten. Förvaltningen 
uppdras att till nämndens sammanträde den 17 september redovisa delårsrap-
porten i sin helhet för beslut. 

 

 
Ärendet 

 

Ärendet har behandlats under § 48 detta sammanträde. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande sammanfattar de tidigare diskussionerna och föreslår att arbetsut-

skottet fattar följande beslut: 

Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med delårsrapporten. Förvaltningen 

uppdras att till nämndens sammanträde den 17 september redovisa delårsrap-

porten i sin helhet för beslut. 

 

Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 52/2020     

Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kontor på 
Kunskapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan 
 
 
Ärendet 

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde en uppdatering kring pågående 

lokalprojekt. Där ingår en ny förskola i Skene, där projektering är färdig, och 

planer på att bygga kontor i Kunskapens hus i hittills outnyttjade utrymmen. 

I oktober väntas nämnden fatta ett inriktningsbeslut för en ny skola i Skene, 

och arbetsutskottet får inför detta information om olika alternativ på tomter 

och skolans/skolornas elevantal. Detta sätts i relation till befolkningsprognoser 

och andra parametrar. Inriktningsbeslutet kommer primärt att handla om val 

av tomt, storlek på byggnader, och elevantal.  

 
Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand, Projektledare Erik Glansin och Fredrik Larsson 

samt administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 53/2020    Dnr 2020-133 600 

 

Projektering Björketorps förskola och skola 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beställer från Teknik- och servicenämnden en 
förstudie av om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av 
skolan i Björketorp. 

 

 
Ärendet 
 

Antal förskoleplatser i Björketorp behöver utökas, och likaså skolans lokaler. 

Det behöver göras en bedömning av nuvarande förskolas och skolas ändamåls-

enlighet. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24, där följande beslut föreslås: 

Barn-och utbildningsnämnden beställer från Teknik- och servicenämnden en 

projektering av ny förskola och skola i Björketorp. Av projekteringen ska 

framgå beräknad tidpunkt för byggstart samt beräknad tidpunkt när verksam-

hetsstart kan ske. Av projekteringen ska framgå investeringskostnad för bygg-

nad, anläggningskostnader utomhus, fastighetsinventarier, nätverkskostnader 

och inventarier. 

Redovisningen ska även omfatta beräkning av hyreskostnad fördelad på kapi-

talkostnader, beräknade kostnader för underhåll på kort sikt (5 år) och lång 

sikt, energi och övriga driftskostnader. 

Projektering ska ske skyndsamt (utifrån Prioriteringsordning för lokalinveste-

ringar, dnr BUN 2020-48041), så genomförandet av projektet kan ske så fort 

som möjligt. Projekteringen bör innehålla olika förslag på lösningar samt kost-

nadsförslag. 

 
Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  

 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att följande förslag till beslut läggs fram på 

nästkommande nämndsammanträde: 

Barn- och utbildningsnämnden beställer från Teknik- och servicenämnden en 

förstudie av om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av 

skolan i Björketorp. 

 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Benjaminssons förslag, 

kan antas, och finner att förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 54/2020    Dnr 2020-48 041 

Budget 2021-2024 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med budgeten. Förvaltningen uppdras 
att till nämndens sammanträde den 17 september redovisa budgeten i sin hel-
het för beslut. 

 

 
Ärendet 
 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Budgetprocessen under våren genomfördes inte som ett vanligt 

år, p.g.a. coronapandemin. Den stora påverkan som pandemin har på sam-

hällsekonomin gör att planeringsförutsättningen för kommande år är mycket 

osäker. Med detta som bakgrund beslutade kommunstyrelsen den 27 maj om 

att uppmana nämnderna att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 

konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-

slagna ramarna för 2021. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens upprättade budgetunderlag för åren 2021-2024 (version 1.0). 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande sammanfattar diskussionerna och föreslår att arbetsutskottet fattar 

följande beslut: 

Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med budgeten. Förvaltningen uppdras 

att till nämndens sammanträde den 17 september redovisa budgeten i sin hel-

het för beslut. 

Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 55/2020    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och verksamhetschef Caroline Billing 

informerar om aktuella händelser: 

• Corona/Covid-19. Skolorna har startat på samtliga håll. Gymnasiet har 

nu återgått till platsundervisning, från att ha distansundervisats under 

vårterminen. Man har infört så många åtgärder som möjligt för att be-

gränsa smittspridning – de flesta logistiska så som flöden in och ut ur 

matsal, enkelriktade korridorer med mera.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (18) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-09-03 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 56/2020    

 

Sekretessbeläggande av skolors resultat 

 

Dagens sammanträde 
 

Rune Imberg (KD) lyfter en diskussion kring Skolverkets beslut att sekretess-

belägga statistik kring resultat på skolenhets-/kommunnivå. Detta efter att sta-

tistikmyndigheten SCB beslutat om att sådana uppgifter för fristående skolor 

omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen, till 

skydd för den enskilde huvudmannen. Eftersom lika villkor skall gälla för fri-

stående och kommunala skolor, har konsekvensen blivit att även kommunala 

skolors resultat inte längre publiceras. Skolverket har fått i uppdrag av rege-

ringen att ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situat-

ionen. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 

 


