
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Hyltenäs, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Net-

publicator), 4 feb kl. 09.00– 12.50. Paus 11.00-11.05. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Bodil Wennerström  

 L Niklas Herneryd  

 SD Natalia E Henriksson  

    

Övriga närvarande KD Rune Imberg 

Ej tjänstgörande ersättare S Daniel Fleck  

 S Yasin Abbes  

 V Arthur Thiry  

    

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Linda Gustafsson, praktikant  

  Marie Wank, ekonom §§ 1-10 

  Johan Höglund, ekonom §§ 1-9 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 1-9 

  Camilla Tibblin, kvalitetsutvecklare §§ 1-9 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 11 

  Morgan Andersson, rektor § 5 

  Caroline Billing, verksamhetschef § 5 

  Marie Tell, verksamhetschef §§ 1-9 

  Sara Dahlin, verksamhetschef § 6 

   Malin Ankarstrand, enhetschef §§ 5-8 

  Erik Glansin, projektledare §§ 7-8 

  Tomas Arvidsson, verksamhetschef §§ 7-8 

    

Adjungerande politiker S Jessica Rodén, ordförande kommunstyrelsen § 6 

 M Tomas Johansson, vice ordförande kommunsty-

relsen 

§ 4, § 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2020-02-11 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Anna Brogren   

     

 Ordförande  

  Leif Sternfeldt  

     

 Justerare  

 Elise Benjaminsson   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

 
Sammanträdesdatum 2021-02-04 

 
Anslaget är publicerat 2021-02-12 - 2021-03-06 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 1  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 2  

Förändring av ärendelistan § 3  

Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 § 4  

Lyckeskolans kommande flyttprocess § 5  

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 6  

Lägesrapport lokalfrågor och status på beställda förstudier hos Tek-

nik- och serviceförvaltningen 

§ 7 
 

Skollokaler i Skene § 8  

Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 (fortsättning 

på § 4) 

§ 9 
 

Interkommunal ersättning/prislista vuxenutbildning 2021 § 10  

Överenskommelse om samverkan barn och ungas hälsa § 11  

Ungdomsutvecklarnas roll och uppdrag § 12  

Lägesrapport kring Covid-19 § 13  

Övriga aktuella händelser § 14  
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§ 1/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 2/2020    

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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§ 3/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
 
- Ungdomsutvecklarnas roll och uppdrag 
 

Dagens sammanträde 

 

Leif Sternfeldt (C) informerar om att dagordningen behöver ändras, för att 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska ha möjlighet att delta 

vid ärende nummer 6.  

 

Ärende 11 och 12 behandlas som en gemensam punkt på dagordningen istället 

för två separata. 

 

Bodil Wennerström (S) anmäler en fråga om att ordna en videotur av nya Lyck-

eskolan. Ordförande föreslår istället att frågan diskuteras under ärende 10. 

 

Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om polisens besök hos kommunstyrelsen, 

och ungdomsutvecklarnas roll och uppdrag. Ordförande föreslår att frågan av-

handlas efter punkt 13. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

________________ 
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§ 4/2020    Dnr. 2020-229 042 

Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Ärendet bordläggs och återupptas efter ärende 13. 

 

 
Ärendet 

 

Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rapporten 

syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Nämnden gör bedömningen att förskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning i hög grad uppfyller grunduppdraget. Vidare gör nämnden be-

dömningen att grundskola, grundsärskola och fritidshem delvis uppfyller grund-

uppdraget. Att resultaten i grundskolan inte når önskat resultat visar att alla 

elevers behov inte blir tillgodosedda, så att de kan nå de nationella målen. 

 

Arbetsmarknadsenheten har under 2020 på ett gott sätt byggt upp en väl fun-

gerande verksamhet som inkluderar flyktingmottagande, pre rehab, arbets-

marknadsinsatser inom arbetsmarknad och integration samt olika projekt. Från 

den 1 september kunde operativt arbete utföras i samtliga delar. Förberedelser 

inför att vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI) från och med vå-

ren 2021 ska ingå i den nya enheten inleddes. 

 

Under hösten har all verksamhet kommit igång fullt ut, och nämnden gör därför 

bedömningen att arbetsmarknadsenheten (utifrån den senare delen av 2020) i 

hög grad uppfyller grunduppdraget. 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2020 ett överskott om 1,1 mnkr, där 

den pågående pandemin bedöms ha påverkat verksamhetens kostnader och 

intäkter. 

 

Ärendets behandling 
 

Barn- och utbildningsnämnden årsrapport 2020 version 1.0 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07, med följande förslag till beslut: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-

nor. 

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.  
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- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering av ram för investering 

om 20 mnkr i 2021 års budget. En total ram om 26 mnkr. 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell, kvalitets-

utvecklare Camilla Tibblin samt ekonomer Hanna Grunditz-Svensson, Marie 

Wank och Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att ärendet bordläggs och återupptas för beslut efter 

ärende 13. 

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 5/2020     

Lyckeskolans kommande flyttprocess 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Förvaltningschefen uppdras att utreda om och hur mycket extra ekonomiska 
medel som behövs för planering och logistik kring uppstart av verksamheten i 
nya Lyckeskolan och avvecklingen av verksamheten i de nuvarande tillfälliga 
lokalerna.  
 
- Uppdraget redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 8 mars och be-
slut fattas av nämnden den 18 mars. 

 

 
Ärendet 
 

Inflyttning i den nybyggda Lyckeskolan kommer att påbörjas under vårtermi-

nen. Det är två skolor som ska flytta in; dels ska paviljongerna vid nuvarande 

Lyckeskolan tömmas, dels ska Örbyskolans årskurser 7-9 övergå till Lyckesko-

lan. Paviljongerna är uppsagda från och med den 30 juni. 

 

Förvaltningen har, tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen samt 

Lyckeskolans rektor gjort en plan för hur flyttarna ska gå till logistikmässigt. 

 

Ärendets behandling 
 

Planering av flytt – Lyckeskolan, daterad 2021-01-18 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing, enhetschef Malin Ankarstrand och rektor Mor-

gan Andersson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) lägger fram följande förslag till beslut: 

Arbetsutskottets föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 

-  förvaltningschefen uppdras att utreda om och hur mycket extra ekono-

miska medel som behövs för planering och logistik kring uppstart av verksam-

heten i nya Lyckeskolan och avvecklingen av verksamheten i de nuvarande till-

fälliga lokalerna.  

-  uppdraget redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 8 mars och be-

slut fattas av nämnden den 18 mars. 
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Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) 

förslag till beslut, och finner att det antas. 

 

_______________ 
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§ 6/2020    Dnr. 2020-3 600 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
 
Ärendet 
 

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

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får nämnden 

information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya verksam-

heten.  

 

Aktiviteter för hela verksamhetsåret 2020 redovisas kortfattat, men även fo-

kusområden för januari månad. Framöver väntas enheten ta över ansvaret för 

vuxenutbildningen. 

 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 7/2020     

Lägesrapport lokalfrågor och status på beställda förstudier 
hos Teknik- och serviceförvaltningen 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 

 
Ärendet 
 

En rad olika lokalprojekt pågår runtom i kommunen inom barn- och utbild-

ningsnämndens område. Utöver projekt har man på sistone behövt hantera 

flertalet lokalrelaterade problem, som upptäckt av fukt och mögel i skollokaler.  

 

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information i två delar: En ge-

nomgång av teknik- och serviceförvaltningens lägesbild vad gäller drift och un-

derhåll av fastighetsbeståndet. Sedan en genomgång av samtliga orter i kom-

munen där det pågår någon form av lokalprojekt. 

 

 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand, projektledare Erik Glansin och verksamhetschef 

Tomas Arvidsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta att notera informationen, 

och finner att så sker. 

 

_______________ 
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§ 8/2020    Dnr 2017-233 291 

Skollokaler i Skene 
 

Arbetsutskottets beslut samt förslag till beslut 
 
- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 11 februari 
komplettera bilaga 2 En grov budget inför beslut med en sammanställning en-
ligt etappindelningen som visar investeringskostnad och driftskostnad enligt 
nämndens beslut i § 162/2020 jämfört med scenario C2 som var motförslag. 
- samråd genomförs utifrån det underlag som presenterats i tjänsteskrivelsen 
med tillägg av kompletteringen av bilaga 2, En grov budget inför beslutet.  
- informationen redovisas för vårdnadshavare i Vklass och på kommunens 
hemsida där möjlighet ges att lämna synpunkter på förstudien.  
- förvaltningschefen genomför samrådet enligt arbetsutskottets beslut.  
- inkomna synpunkter från samrådet redovisas på arbetsutskottets samman-
träde 4 mars och sammanställs till nämndens sammanträde den 18 mars 
- inkomna synpunkter från samrådet är en del i det fortsatta projekteringsar-
betet. 
 
Arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att   
-  efter kompletteringen godkänna, förstudien av skolor i Skene enligt förvalt-
ningens redovisade underlag och nämndens inriktningsbeslut i § 162/2020  
- till kommunstyrelsen lämna förstudien som nämndens beskrivning av verk-
samhetens behov och prioritering. 

 
Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beställde i januari 2018, på begäran av Barn- och utbild-

ningsnämnden, en förstudie rörande Ängskolan (KS §6/2018). Förstudien bör 

enligt kommunstyrelsen innehålla olika lösningar och kostnadsförslag, samt be-

akta övriga aktuella skolprojekt i Skene. 

 

Utöver ovan beställning har senare Barn- och utbildningsnämnden, i juni 2019, 

beställt en projektering av skollokaler för förskoleklass till årskurs nio i Skene 

av teknik- och serviceförvaltningen (BUN §57/2019). 

 

Ärendets behandling 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-09 (utan förslag till beslut). 

 
Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande: 

- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 11 februari 

komplettera bilaga 2 En grov budget inför beslut med en sammanställning en-

ligt etappindelningen som visar investeringskostnad och driftskostnad enligt 

nämndens beslut i § 162/2020 jämfört med scenario C2 som var motförslag. 

- samråd genomförs utifrån det underlag som presenterats i tjänsteskrivelsen 

med tillägg av kompletteringen av bilaga 2, En grov budget inför beslutet.  

- informationen redovisas för vårdnadshavare i Vklass och på kommunens 

hemsida där möjlighet ges att lämna synpunkter på förstudien.  

- förvaltningschefen genomför samrådet enligt arbetsutskottets beslut.  

- inkomna synpunkter från samrådet redovisas på arbetsutskottets samman-

träde 4 mars och sammanställs till nämndens sammanträde den 18 mars 

- inkomna synpunkter från samrådet är en del i det fortsatta projekteringsar-

betet. 

 

Samt: 

Arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att   

-  efter kompletteringen godkänna, förstudien av skolor i Skene enligt förvalt-

ningens redovisade underlag och nämndens inriktningsbeslut i § 162/2020  

- till kommunstyrelsen lämna förstudien som nämndens beskrivning av verk-

samhetens behov och prioritering. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) 

förslag, och finner att det antas. 

 

_______________ 
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§ 9/2020    Dnr. 2020-229 042 

 

Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för år 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-
nor.  
- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 
till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-
stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.   
- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-
chef.  
- Nämnden noterar att resultaten och måluppfyllelsen fortsätter försämras i 
grundskolan vilket kräver konkreta och omedelbara åtgärder. 
- Förvaltningschefen uppdras att återkomma med förslag hur nämndens kon-
troll, uppföljning och effekt av resursanvändning kan stärkas utifrån det syste-
matiska kvalitetsarbetet och evidens utifrån forskning och beprövad erfarenhet 
för att uppnå måluppfyllelsen enligt nämndplanen för 2021-2022. 
- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens strategidag i mars redovisa vilka 
planerings- och uppföljningsinstrument för utfall jämfört med budget som rek-
torerna har för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för nämndens 
planering och uppföljning. 
- Nämnden framför ett stort tack för det goda och hårda arbete som lades ner 
under 2020 och som även fortsatt under 2021. 

 

 
Ärendet 
 

Ärendet har behandlats tidigare under sammanträdet som §4, där det bordla-

des. Ärendet återupptas för beslut. 

 

Ärendets behandling 
 

Barn- och utbildningsnämnden årsrapport 2020 version 1.0 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07, med följande förslag till beslut: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-

nor. 

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.  

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering av ram för investering 

om 20 mnkr i 2021 års budget. En total ram om 26 mnkr. 
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Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell, kvalitets-

utvecklare Camilla Tibblin samt ekonomer Hanna Grunditz-Svensson, Marie 

Wank och Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lägger fram följande beslutsför-

slag till barn- och utbildningsnämnden: 

- Årsrapporten för 2020 godkänns och resultatet fastställs till 1,1 miljoner kro-

nor.  

- För åren 2018–2020 betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation 

till fristående enheter i enlighet med nämndens fastställda rutiner. Till fri-

stående verksamheter med förskola betalas maximalt 0,5 mnkr ut.   

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-

chef.  

- Nämnden noterar att resultaten och måluppfyllelsen fortsätter försämras i 

grundskolan vilket kräver konkreta och omedelbara åtgärder. 

- Förvaltningschefen uppdras att återkomma med förslag hur nämndens kon-

troll, uppföljning och effekt av resursanvändning kan stärkas utifrån det syste-

matiska kvalitetsarbetet och evidens utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

för att uppnå måluppfyllelsen enligt nämndplanen för 2021-2022. 

- Förvaltningschefen uppdras att till nämndens strategidag i mars redovisa vilka 

planerings- och uppföljningsinstrument för utfall jämfört med budget som rek-

torerna har för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för nämndens 

planering och uppföljning. 

- Nämnden framför ett stort tack för det goda och hårda arbete som lades ner 

under 2020 och som även fortsatt under 2021. 

 

Elise Benjaminsson (M) och Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Leif Stern-

feldts (C) förslag till beslut. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Leif Sternfeldts (C) 

förslag till beslut, och finner att så sker. 

 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 10/2020    Dnr. 2020-225 600 

Interkommunal ersättning/prislista vuxenutbildning 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Pris för vuxenutbildning till andra kommuner och från fristående huvudmän av-
seende kalenderåret 2021 fastställs till:  
• 61 kr/poäng och elev för kurser inom grundläggande vuxenutbildning 
• 56 kr/poäng och elev för kurser inom gymnasial vuxenutbildning 
• 61 kr/undervisningstimme och elev för kurser inom SFI 

 

 
Ärendet 
 

När elever från andra kommuner går sin vuxenutbildning i Marks kommun be-

hövs ett fastställt pris för att Mark ska kunna fakturera ersättning för utbild-

ningen. Priset ska också kunna användas för att reglera ersättning vid förfråg-

ningar om att anordna utbildning åt annan huvudman.  
 
Priset är framräknat med 2021 års budgeterade kostnader som grund. I belop-

pet ingår undervisning, lärverktyg och administrationsschablon (3 procent) 

samt lokal alternativt resekostnad. Priset är framräknat för att motsvara den 

faktiska kostnad som Marks kommun har för utbildningsplatsen.  

 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning 2021 avser de kurser inom 

kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet 

BRVUX. Dessa följer gängse prismodell. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-25, med följande förslag till beslut: 

Pris för vuxenutbildning till andra kommuner och från fristående huvudmän av-

seende kalenderåret 2021 fastställs till:  

• 61 kr/poäng och elev för kurser inom grundläggande vuxenutbildning 

• 56 kr/poäng och elev för kurser inom gymnasial vuxenutbildning 

• 61 kr/undervisningstimme och elev för kurser inom SFI 

Dagens sammanträde 

 

Ekonom Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut, och finner att så sker. 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 11/2020    Dnr. 2020-238 600 

Överenskommelse om samverkan barn och ungas hälsa 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ingå i överenskom-
melsen Samverkan för barn och ungas hälsa. 

 

 
Ärendet 

 

Den 21 december översände Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Över-

enskommelse samverkan för barn och ungas hälsa till kommunstyrelsen för vi-

dare hantering. Barn- och utbildningsnämnden fick överenskommelsen från 

kommunstyrelsen för hantering och rekommendation till beslut. 

 

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar 

för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Mål-

gruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalands-

regionen (VGR) och kommunerna. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-12, med följande förslag till beslut: 

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ingå i överenskom-

melsen Samverkan för barn och ungas hälsa. 

 

Dagens sammanträde 

 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut, och finner att så sker. 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 12/2020     

Ungdomsutvecklarnas roll och uppdrag 
 
Ärendet 
 

Arthur Thiry (V) lyfter vid dagens sammanträde en diskussion med anledning 

av kommunstyrelsens senaste sammanträde, där polisen informerade. Där dis-

kuterades ungdomsutvecklarnas roll och uppdrag i kommunen, kontra kvalifice-

rade fältassistenter. Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildnings-

förvaltningen har olika uppdrag i det trygghetsfrämjande och brottsförebyg-

gande arbetet i kommunen. Arthur Thiry (V) påtalar vikten av att barn- och ut-

bildningsnämnden förser kommunstyrelsen med underlag inför framtida beslut, 

där effekterna av tidigare beslut framförs. 

 

 

Dagens sammanträde 
 

Arthur Thiry (V) redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 13/2020     

Lägesrapport kring Covid-19 
 
 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander ger en lägesbild kring covid-19-pande-

min och dess effekter på verksamheterna i form av sjuktal, enheter med an-

strängt personalläge och beslut om distansundervisning. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-02-04 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 14/2020     

Övriga aktuella händelser 
 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander har inga övriga händelser att informera 

om, utöver det som behandlats tidigare under sammanträdet gällande lokalfrå-

gor och pandemin. 

Bodil Wennerström (S) efterfrågar information kring det som kommit fram i 

media om förekomst av droger på Marks gymnasium. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

_______________ 

 

 


