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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-11-22 

Tid:   kl. 13:30 – 17:50. Paus 15:20 – 15:35. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Bodil Wennerström 

 (L) Niklas Herneryd 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Catarina Johansson 

(S) Petra Vogel 

(S) Yasin Abbes 

  

 Adjungerande politiker 

(S) Jessica Rodén, ordförande kommunstyrelsen (§ 115) 

(M) Tomas Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen (§ 115) 

(L) Johan Lepp, ordförande socialnämnden (§ 115) 

(M) Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialnämnden (§ 115) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 111-114, 

116-117, 119 

 Christina Engström Tf enhetschef § 115 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 116, 119 

 Helen Rosenberg Tf kommunikationschef § 117 

 Morgan Andersson Rektor § 117 

 Marie Tell Verksamhetschef § 119 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 119 

 Marie Wank Ekonom § 119 

 Johan Höglund Ekonom §§ 116, 119 

 Hanna Grunditz-

Svensson 

Ekonom § 119 
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Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-26 kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 111-119 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-11-22, §§ 111-119 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-26 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-18 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 111/21 

Fastställande av dagordning § 112/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 113/21 

Aktuell information från förvaltningen § 114/21 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 115/21 

Lägesrapport lokaler § 116/21 

Invigning Lyckeskolan § 117/21 

Remissvar på måltidsprogram för Marks kommun § 118/21 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2022-2023 § 119/21 
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§ 111/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 112/2021    

Fastställande av dagordning 

 

Dagens sammanträde 

 

Ordföranden frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker.  

 

  



Sida 7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-11-22 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 113/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll. 
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§ 114/2021    

Aktuell information från förvaltningen 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om aktuella frågor på  

förvaltningen. 

 

Förvaltningen har den senaste tiden fått medial uppmärksamhet med anledning av 

kritik och ifrågasättande från ett antal personalorganisationer och rektorer. 

Frågorna har varit aktuella en tid, och har även lyfts vid tidigare sammanträden 

med nämnd och arbetsutskott.  

Vid dagens sammanträde får arbetsutskottet en redogörelse för bland annat 

förvaltningschefens utbildnings- och yrkesbakgrund, då det förekommit 

ifrågasättanden i media. 

En handlingsplan håller på att arbetas fram i förvaltningssamverkan för att komma 

till rätta med det missnöje som föreligger. Bland annat skapas strukturer med olika 

nivåer på samverkan där exempelvis verksamhetsspecifika frågor hanteras i 

samverkansgrupp för det aktuella verksamhetsområdet.   

En arbetsmiljökartläggning kommer att göras på den centrala förvaltningen. 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 115/2021    

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den  

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får  

arbetsutskottet information om det arbete som pågår och det utvecklingsarbete 

som sker inom verksamheten, med fokus på flyktingmottagandet och arbetet 

utifrån bosättningslagen. Ett samarbete med socialförvaltningen pågår i syfte att 

kartlägga hur samtliga processer ska gå till och hur samverkan mellan 

förvaltningarna ska se ut. 

 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad enhetschef Christina Engström redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 116/2021    

Lägesrapport lokaler 

 

Ärendet 

En rad olika lokalfrågor och -projekt är aktuella på förvaltningen. Arbetsutskottet 

får vid dagens sammanträde en lägesrapport i de mest aktuella frågorna. 

Solgårdens förskola är i nuläget ersatt av ersättningslokaler, utspritt på tre olika 

adresser. Vad gäller Ängskolan har teknik- och serviceförvaltningen föreslagit nya 

skollokaler i två plan för att kringgå begränsningar i detaljplan, något som 

nämnden behöver ta ställning till då det skulle ta skolgårdsytor i anspråk.  

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschefer Caroline Billing och Caroline Ekberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 117/2021  

Invigning Lyckeskolan 

 

Ärendet 

Den nybyggda Lyckeskolan i Kinna är i bruk sedan höstterminens början, men är 

ännu inte invigd. Kultur-och fritidsnämnden har invigt de delar av bygganden som 

nyttjas i deras verksamheter, och det är lämpligt att också skolverksamheten har 

en invigning. Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information om tänkta 

invigningsplaner, där man avser ordna tre olika tillfällen (för allmänheten, eleverna 

och politik/näringsliv) i januari 2022.  

 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg, verksamhetschef Caroline 

Billing och rektor Morgan Andersson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 118/2021   Dnr: BUN 2021-164 

Remissvar på måltidsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ser att kostnader för måltider behöver minska för att 

möjliggöra ytterligare resurser till förskolans och skolans grunduppdrag, varför 

ytterligare kvalitetsambitioner för måltider inte får vara kostnadsdrivande. 

Under avsnittet övergripande bör texten om klimatpåverkan ändras till: 

”Måltidernas klimatpåverkan följer de mål kopplat till livsmedelsinköp och måltider 

som finns uppsatta i Klimat 2030 som i huvudsak drivs av Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län”.  

”Beslut om anpassade måltider” bör ändras till: 

”För anpassade måltider av medicinska skäl eller särskilda skäl inom förskola, 

grundskola och gymnasium krävs godkännande av rektor”. 

Barn- och utbildningsnämnden önskar få ”ätandegrad” tydliggjord i uppföljningen 

av måltidsprogrammet. 

Texten ”Aspekter så som kultur och religion ska tillgodoses i största möjliga mån” 

på sidan 4 bör ersättas med ”Maten som serveras i skolan och förskolan ska syfta 

till att möta de behov som finns genom en variationsrik matsedel till exempel 

genom att erbjuda en kött/fisk/fågelrätt och en vegetarisk/vegansk rätt per dag”. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har beslutat att skicka  

Måltidsprogram för Marks kommun på remiss till kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala 

pensionärsrådet för yttrande senast 30 november 2021. 

Kostverksamheten inom teknik- och serviceförvaltningen har under 2021 arbetat 

med att ta fram ett styrdokument utifrån uppdrag från Kommunfullmäktige (§ 

142/2019). Styrdokumentet ska klargöra hur maten som serveras i Marks 

kommuns skolor och äldreboenden ska vara och upplevas. Hösten 2020 kom 

uppdraget till kost- och städverksamheten från teknik- och servicenämndens 

arbetsutskott. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram, som följer 

motionens intentioner samt i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument. 

 

Arbetet har utförts förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med 

representanter från köpande förvaltningar och omfattar även förskola och 

gymnasiet. 

 

Möten har hållits med förvaltningsledningarna. Dialog kring programmets innehåll 

har förts med hållbarhetsteamet och kommunledningskontoret. Projektledare 
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har varit kostverksamhetens dietist, med hjälp av övrig ledning inom 

kostverksamheten. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 152/2021 gett arbetsutskottet i 

uppdrag att svara på remissen. 

 

Ärendets behandling 

Remiss Måltidsprogram för Marks kommun från teknik- och servicenämnden, inkom 

den 8 september 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden önskar få ”ätandegrad” tydliggjord i uppföljningen 

av hur väl måltidsstrategin uppnås. 

Barn- och utbildningsnämnden ser att kostnader för måltider behöver minska för att 

möjliggöra ytterligare resurser till förskolans och skolans grunduppdrag, varför 

ytterligare kvalitetsambitioner för måltider inte kan vara kostnadsdrivande. 

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 11 

november (§ 152) och där beslutat enligt följande:  

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att svara på remissen vid 

sammanträdet den 22 november. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden ser att kostnader för måltider behöver minska för att 

möjliggöra ytterligare resurser till förskolans och skolans grunduppdrag, varför 

ytterligare kvalitetsambitioner för måltider inte får vara kostnadsdrivande. 

Under avsnittet övergripande bör texten om klimatpåverkan ändras till: 

”Måltidernas klimatpåverkan följer de mål kopplat till livsmedelsinköp och måltider 

som finns uppsatta i Klimat 2030 som i huvudsak drivs av Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län”.  

”Beslut om anpassade måltider” bör ändras till: 

”För anpassade måltider av medicinska skäl eller särskilda skäl inom förskola, 

grundskola och gymnasium krävs godkännande av rektor”. 

Barn- och utbildningsnämnden önskar få ”ätandegrad” tydliggjord i uppföljningen 

av måltidsprogrammet. 
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Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut, samt 

lämnar följande tilläggsyrkande:  

Texten ”Aspekter så som kultur och religion ska tillgodoses i största möjliga mån” 

på sidan 4 bör ersättas med ”Maten som serveras i skolan och förskolan ska syfta 

till att möta de behov som finns genom en variationsrik matsedel till exempel 

genom att erbjuda en kött/fisk/fågelrätt och en vegetarisk/vegansk rätt per dag”. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att det antas. 

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet antar eller avslår Elise 

Benjaminssons (M) tilläggsyrkande, och finner att det antas. 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M): 

Maten är synnerligen viktig inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Skolmaten i Marks kommun är dyrare än rikssnittet. Enligt statistik från Skolverket 

kostade maten i Marks kommun 7 800 kr/elev 2018 jämfört med rikssnittet på 6 

400 kr/elev. Vi vet att ett gott arbete utförs i köken utifrån rådande förutsättningar, 

men vi anser emellertid att det finns mycket att efterfråga avseende hur behoven i 

förskolan och skolan täcks. Vi är övertygade om att det går att både öka kvaliteten, 

genom att laga mat som barnen tycker om och äter bra av, men också att minska 

kostnaderna genom minskat svinn och genom att arbete smartare – att ge 

måltidspersonalen och kockarna större inflytande över menyer och val av råvaror, 

samt att tillse att de erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. 

 

”Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare 

stämning i skolan” skriver Livsmedelsverket. Det spelar mindre roll hur mycket 

näringsriktig kost som serveras, om den inte äts upp. Vi har också fått signaler om 

att maten inte alltid räcker eller är för snålt tilltagen så att barnen inte blir mätta 

utan hänvisas till knäckebröden, och kan konstatera att det smugit sig in allt fler 

helt vegetariska/veganska måltider. Detta ska dessutom ses ur ljuset att 

skollunchen för en del barn tyvärr är det enda lagade mål mat som erbjuds.  

Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas på rätt sätt. 

Livsmedelsverket betonar att barn har i stort sett samma behov som vuxna när det 

kommer till mat, men att barn inte kan äta lika mycket åt gången som vuxna. 

Därför är de i särskilt behov av "näringstät mat", mat som innehåller mycket näring 

i förhållande till mängden mat. Proteinrik mat som kött, fisk och fågel är ofta mer 

näringstät, än vegetariska och veganska alternativ. Det betyder att man inte 

behöver äta lika mycket av den typen av mat för att få i sig tillräckliga mängder. 
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Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 119/2021   Dnr: BUN 2021-91 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2022-2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2022–2023 antas och skickas 
till Kommunstyrelsen. 

2. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 
budgetramar, för år 2022: 

• Förskola  191,1 mnkr 

• Fritidshem  51,1 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola  33,9 mnkr 

• Grundskola  402,9 mnkr 

• Gymnasieskola  156,3 mnkr 

• Vuxenutbildning  15,5 mnkr 

• Arbetsmarknad och integration  11,4 mnkr   

• Förvaltningsövergripande  80,9 mnkr 

• IT-lärverktyg  10,7 mnkr 

• Reserv  4,7 mnkr 

 

3. Samtliga uppdrag givna i nämndplan ges till förvaltningschef för att utgöra den 

politiska beställningen till förvaltningen för 2022-2023. 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har 
kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 
verksamhetsår upprätta nämndplaner.  Utifrån fullmäktiges budget fastställer 
nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. 
Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger även 
på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds. 

Beredning 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2021-06-10, § 87/2021, att 

arbetsutskottet bildar en nämndplanegrupp som arbetar fram material till 

kommande nämndplan.  

Nämndplanegruppen har fått i uppdrag att formulera en nämndplan till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-09. 

 

Ärendets behandling 

Anvisningar till nämndplan 2022-2023, daterade 2021-07-13 

Barn- och utbildningsnämnders arbetsutskott har vid sammanträdet den 28 oktober 

2021 (§ 107 samt § 109) sett över föregående års nämndplan, och därefter 

beslutat enligt följande: 

Förvaltningschefen uppdras återkomma med följande: 



Sida 17(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-11-22 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- förslag på tillägg och revideringar i nämndplanen utifrån kommunstyrelsens 

förslag till budget för 2022-2025 till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

november, 

- förslag på ändringar som tydliggör uppföljning av grunduppdragen, 

- specifikation på varje post i driftsbudgeten och tydligt visa underposter med 

kostnad, 

- förslag på hur nämndens övergripande styrning kan förtydligas till exempel 

genom två nya avsnitt: 

2.2 Nämndens prioriteringar 

2.3 Roller och ansvar. Roller och ansvar kan tydliggöras med riktlinjer. 

Samtliga uppdrag ska presenteras på presidiemöte och finnas inlagda i 

nämndplanen till nästa sammanträde med arbetsutskottet. Före arbetsutskottet ska 

den samverkas i FSG. Synpunkter kan bifogas som bilaga till arbetsutskott och 

nämnd. 

Förvaltningens förslag till nämndplan 2022-2023, version 1.0 med bilagan 

specifikationer driftbudget 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2022–2023 antas och skickas till 

Kommunstyrelsen. 

2. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 

budgetramar, för år 2022: 

• Förskola   191,1 mnkr 

• Fritidshem   51,1 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola 33,9 mnkr 

• Grundskola  402,9 mnkr 

• Gymnasieskola  156,3 mnkr 

• Vuxenutbildning  15,5 mnkr 

• Arbetsmarknad och integration 11,4 mnkr   

• Förvaltningsövergripande 80,9 mnkr 

• IT-lärverktyg  10,7 mnkr 

• Reserv   4,7 mnkr 
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3.Samtliga uppdrag givna i nämndplan ges till förvaltningschef för att utgöra den 

politiska beställningen till förvaltningen för 2022-2023. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Caroline Billing, 

Caroline Ekberg och Marie Tell samt kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin och 

ekonomer Johan Höglund, Marie Wank och Hanna Grunditz-Svensson redogör för 

ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan föreslå nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut, och finner att så sker. 

 

 


