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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-10-22 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Öresten, Kommunhuset, 22 okt kl. 08.30 – 12.20. Paus 09.30-

09.45. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén  

 S Bodil Wennerström tjänstgör för Niklas Herne-

ryd (L) 

 

 V Arthur Thiry tjänstgör för Natalia E Henriksson 

(SD) 

 

    

Övriga närvarande S Yasin Abbes 

Ej tjänstgörande ersättare    

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Marie Tell, verksamhetschef §§ 65-68 

  Sara Dahlin, verksamhetschef §§ 65 – 68 

(del 1) 

  Camilla Tibblin, kvalitetsutvecklare §§ 65-68 

   Malin Ankarstrand, enhetschef § 69 

    

Övriga närvarande  Melker Åkerberg, praktikant  

    

Adjungerande politiker M Tomas Johansson, vice ordförande kommunsty-

relsen 

§§ 65 – 68 

(del 1) 

 M Ann Iberius Orrvik, vice ordförande socialnämn-

den 

§§ 65 – 68 

(del 1) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2020-11-03 15:00 

  

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 2020-10-22 

 
Anslaget är publicerat 2020-11-04 - 2020-11-26 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 65  

Fastställande av dagordning § 66  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 67  

Nämndplan 2021-2022 § 68  

Ny skola i Skene § 69  
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§ 65/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 66/2020    

 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande frågar om protokollet kan läggas till handlingarna, och finner att så 

sker. 

 

________________ 
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§ 68/2020    Dnr 2020-95 041 

Nämndplan 2021-2022 
 
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.  

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokument som anger kom-

munens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges budget 

fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verk-

samhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en verksam-

hetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utgör nämndplanegrupp, som ar-

betar fram material till kommande nämndplan. Arbetet skall återrapporteras vid 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-10. 

Förvaltningen har till dagens sammanträde arbetat fram förslag på tillägg och 

revideringar i befintlig nämndplan, vilken antogs 2019-12-12. 

Ärendets behandling 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 85 

Kommunledningskontorets Anvisning till nämndplan 2021-2022 daterad 2020-

08-27. 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2020-2021, beslutad 2019-12-

12. 

Dagens sammanträde 
 

Ärendet behandlas i två delar, där verksamhetschef Sara Dahlin i del ett redo-

gör för föreslagna tillägg till nämndplanen som avser arbetsmarknad och integ-

ration.  

Verksamhetschef Marie Tell, kvalitetutvecklare Camilla Tibblin och nämndsekre-

terare Anna Brogren redogör för ärendets andra del, som behandlar nämndpla-

nens övriga delar.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 69/2020    Dnr. 2017-233 291 

 

Ny skola i Skene 
 
Ärendet 

I december väntas Barn- och utbildningsnämnden fatta ett inriktningsbeslut 

gällande byggnation av nya skollokaler. Beslutet har sitt ursprung i två ären-

den, som båda avsett förstudier och projekteringar avseende om- till- eller ny-

byggnation av skollokaler i Skene.  

Teknik- och serviceförvaltningen har kontinuerligt presenterat resultat från för-

studierna, och flertalet delbeslut har fattats inom respektive ärende. I septem-

ber 2020 har Teknik- och serviceförvaltningen meddelat att projekteringen be-

döms vara tillräcklig, och man efterfrågar ett inriktningsbeslut inför byggstart. 

Projekteringen har utmynnat i tre olika förslag på möjliga byggnationer i 

Skene. 

Förvaltningen har analyserat de tre förslagen, och informerar idag arbetsut-

skottet om sin syn på förslagens respektive för- och nackdelar. 

Ärendets behandling 

 
Ärendet Ombyggnation Ängskolan, dnr 2017-233 291: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 94 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 57 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-17, § 108 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-15, § 127 

Ärendet Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene, dnr 2016-

199 290: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-25, § 25 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-03, § 55 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104 

Utredning av placering av ny förskola i Skene 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12, § 134 

 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 

 


