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§ 15/2021    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 16/2021    

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

 
Dagens sammanträde 
 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Arbetsutskottet lägger föregående protokoll till handlingarna. 

 

________________ 
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§ 17/2021    

Fastställande av dagordning  

 

Dagens sammanträde 

 

Natalia E Henriksson (SD) anmäler en fråga om rektorers syn på 

övervakningskameror. Ordföranden föreslår att frågan tas upp under punkten 

Övriga aktuella händelser.  

Ordföranden föreslår att ordningen på ärenden ändras för att passa 

föredragandes möjlighet att närvara. 

 

Beslutsgång 
 

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

 

________________ 
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§ 18/2021    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 (AME). Vid dagens sammanträde får 

arbetsutskottet information om lägesrapport över arbetet med att starta upp 

den nya verksamheten. 

Ett fokusområde i mars månad är bland annat tillsättande av feriejobb. Enheten 

har som mål att anordna 200 feriejobbsplatser, där en påverkande faktor är 

huruvida vaccin mot covid-19 hinner komma innan sommaren eller inte. Skulle 

vaccinet utebli, kommer enheten att se sig om efter andra alternativ. 

Inom ramarna för enhetens pre-rehabverksamhet har ett par kolonilotter 

anskaffats, vilka kommer att kunna användas för lämpliga aktiviteter.  

Ett samarbete med socialförvaltningen pågår, men bedöms kunna utvecklas 

ännu mer. Ett tänkbart utvecklingsområde är att individer i högre grad 

remitteras till AMC istället för att få försörjningsstöd. 

Andra aktuella händelser är att enheten har anställt en studie- och 

yrkesvägledare, samt att Naturvårdslaget, som nu ligger under 

arbetsmarknadsenheten, växer till storleken. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 19/2021    Dnr. 2021-31 612 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks 
Gymnasieskola läsåret 2021/2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Utbud och platsantal som beslutat den 9 mars 2020 justeras enligt följande 
inför läsåret 2021/2022: 

- Teknikprogrammet minskas till 32 platser.  

- Verksamhetschef för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, i samråd med 
förvaltningschef, göra mindre justeringar i antalet platser per program. 
Detta i syfte att ge så många elever som möjligt plats på Marks 
Gymnasieskola under antagningsomgången 2020/2021. 

 

 
Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2020 (§ 23) beslut om 

preliminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2021/2022.  

Förändringar i utbud och av platsantal kan ske hos antagningsenheten i slutet 

av mars inför omvalsperioden under april - maj. Efter omvalet finns även en 

sista möjlighet, i mitten av juni, för justeringar av antal platser innan slutlig 

antagning görs. 

 

Ledningen för Marks Gymnasieskola har analyserat de gymnasieval som gjorts 

av eleverna folkbokförda i Marks kommun fram till att valet stängde den 15 

februari 2021. Generellt ses en minskning av antalet elever folkbokförda i 

Marks kommun som väljer Marks Gymnasieskola. 54 procent har valt Mark i år, 

att jämföra med 64 procent år 2020, 57 procent år 2019 och 51 procent år 

2018. Årets antagningssiffror visar att nedgången framförallt sker på 

yrkesutbildningar, särskilt Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och El- och 

energiprogrammet (EE). 

 

Marks Gymnasieskola har som mål att bereda alla sökande till skolan plats på 

det program de sökt, samt att alla sökande ska kunna få sitt förstahandsval. 
Utifrån analysen bedömer ledningen för Marks Gymnasieskola att några 

förändringar bör göras för att justera utbud utifrån söktryck. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12, med följande förslag till 

beslut: 

Utbud och platsantal som beslutat den 9 mars 2020 justeras enligt följande 

inför läsåret 2021/2022: 

- Teknikprogrammet minskas till 32 platser.  
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- Verksamhetschef för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, i samråd 

med förvaltningschef, göra mindre justeringar i antalet platser per program. 

Detta i syfte att ge så många elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola 

under antagningsomgången 2020/2021. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing samt rektorer Pernilla Vilumsons och Markus 

Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, och 

finner att det antas. 

_______________ 
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§ 20/2021    Dnr. 2021-30 612 

Utbud av program och inriktningar vid Marks 
Gymnasieskola läsåret 2022/2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 
Gymnasieskola inför läsåret 2022/23 om 310 platser på de nationella 
programmen som skolförlagd utbildning och 46 platser som 
lärlingsutbildningar, samt 8 IMV-platser. 

 

Ärendet 
 

Inför antagningen till gymnasiet år 2022 ska det preliminära utbudet av 

program och utbildningsplatser fastställas. Syftet med att fastställa ett 

preliminärt utbud redan året före, är att skapa förutsättningar för planering och 

marknadsföring. Utifrån hur eleverna väljer, justeras sedan utbudet i mars 

2022 inför omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i juni för att 

justera i organisationen innan slutlig antagning görs. Datumen för justering 

fastställs av antagningsenheten i januari 2022.  

 

Förvaltningen ser inget behov av att göra större förändringar i kursutbudet, 

utan bedömer att det motsvarar efterfrågan. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12, med följande förslag till 

beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 

Gymnasieskola inför läsåret 2022/23 om 310 platser på de nationella 

programmen som skolförlagd utbildning och 46 platser som 

lärlingsutbildningar, samt 8 IMV-platser. 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing samt rektorer Pernilla Vilumsons och Markus 

Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, och 

finner att det antas. 

_______________  
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§ 21/2021     

Lägesrapport lokaler 
 
Ärendet 

En rad olika lokalprojekt pågår runt om i kommunen inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet får en genomgång 

av samtliga orter i kommunen där det pågår, eller planeras, någon form av 

lokalprojekt. 

Under våren kommer det bli aktuellt för nämnden att revidera den tidigare 

antagna prioriteringslistan för lokalinvesteringar. Detta då det sedan tidigare är 

bestämt att denna ska revideras årligen.  

Framöver kommer det bli aktuellt att godkänna ett antal förstudier som teknik- 

och serviceförvaltningen arbetat med på uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 22/2021    Dnr. 2021-35 624 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 godkänns. 

 

 
Ärendet 
 

I egenskap av vårdgivare ska barn-och utbildningsnämnden årligen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Trots 

att året 2020 präglats av covid-19-pandemin, bedömer förvaltningen att man 

lyckats med att nå det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet samt 

haft god måluppfyllelse för de övriga målen. Grunden för detta har varit ökade 

resurser, som möjliggjort ett operativt systematiskt patient-och kvalitetsarbete.  

 

När året 2020 analyseras utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser 

förvaltningen att man fortsatt kommer behöva styra patientsäkerhetsarbetet till 

att vidareutveckla rutin-och metodstödet utifrån huvudprocesserna i 

ledningssystemet. 

 

Ärendets behandling 
 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020, daterad 2021-02-18 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16, med följande förslag till 

beslut: 

Förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 godkänns. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och Medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska Karin Jensen redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, och 

finner att det antas. 

_______________ 
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§ 23/2021    Dnr. 2021-38 610 

Tidsbegränsning av modersmålsundervisningen i de 
obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Modersmålsundervisning i Marks kommun erbjuds i maximalt 7 år av elevens 
skoltid. 

 

 

Ärendet 
 

Marks kommun har hittills anordnat modersmålsundervisning utan någon 

särskild tidsbegränsning. Förvaltningen har konstaterat att Skollagen på ett 

generellt plan inte kräver att huvudmannen erbjuder modersmålsundervisning 

längre än sju år av elevens skoltid. Med anledning av detta har förvaltningen 

tagit fram ett förslag på en tidsbegränsning av modersmålet till sju år av 

elevens skoltid, samt riktlinjer för eventuella undantag. De nationella 

minoritetsspråken är alltid undantagna tidsbegränsningen. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18, med följande förslag till 

beslut: 

Modersmålsundervisning i Marks kommun erbjuds i maximalt 7 år av elevens 

skoltid. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, och 

finner att det antas. 

_______________ 
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§ 24/2021    dnr 2020-63 60  

Lägesrapport kring Covid-19 

Arbetsutskottets beslut  
 
Förvaltningschefen uppdras att ta fram ett förslag på skrivelse som barn- och 
utbildningsnämnden kan skicka till utbildningsministern. Skrivelsen ska 
innehålla förslag på förbättrade möjligheter att studera på Komvux, med 
anledning av det undervisningsbortfall som drabbar nuvarande gymnasieelever. 

 

 
Ärendet 

Förvaltningens verksamheter påverkas starkt av den rådande pandemin. 

Förvaltningschefen redovisar läget i verksamheterna med bland annat 

sjukfrånvaro, enligt den rapport som skickas in veckovis till Länsstyrelsen. 

Ordförandebeslut har tagits om partiell distansundervisning för gymnasiet fram 

till påsklovet, och för årskurs 7-9 fram till vecka 10. Elever i behov av särskilt 

stöd är dock till stor del på plats i skolan. För yngre årskurser gäller också 

restriktioner, exempelvis att man inte transporteras till andra skolor för 

språkundervisning och liknande. 

Elevhälsan har i uppdrag att ta fram ett underlag för att kunna undersöka 

elevernas mående i den rådande situationen, och hur de anser sig påverkas av 

alla restriktioner.  

Vid eventuella covid-utbrott eller -fall på en skola, följer förvaltningen 

rekommendationer från Västra Götalandsregionen gällande vilka personer som 

kan och bör informeras.  

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och verksamhetschef Caroline Billing 

redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en 

skrivelse som barn- och utbildningsnämnden kan skicka till 

utbildningsministern. Skrivelsen ska innehålla förslag på förbättrade 

möjligheter att studera på Komvux, med anledning av det undervisningsbortfall 

som drabbar nuvarande gymnasieelever. 
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Beslutsgång 

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

förslag, och finner att det antas.  

_______________ 

Skickas till: 

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 25/2021    Dnr. 2021-32 611 

Begäran om utökad ram med anledning av tillkommande 
lokal-och kapitalkostnader 2021 och 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 
om 3620 tkr samt bidrag om 900 tkr för ökad drift 2021. Barn-och 
utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, om 8290 
tkr för 2022. 

 

Förvaltningschefen uppdras komplettera beslutsunderlaget inför nämndens 
sammanträde, med specifikationer och skäl för ökade lokal- och 
underhållskostnader. 

 

 
Ärendet 
Med anledning av kostnader för avetablering av Örbyskolan 7–9 och 

paviljongskolan Lyckeskolan samt investeringsbehov för inflyttning i nya 

Lyckeskolan behöver barn-och utbildningsnämnden begära ramtillskott för 

tillkommande lokal-kapitalkostnader samt ersättning i driften för omställning av 

avetablering av befintliga lokaler. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12, med följande förslag till beslut:  

Barn-och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 

om 3620 tkr samt bidrag om 900 tkr för ökad drift 2021. Barn-och 

utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, om 8290 

tkr för 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing samt ekonomer Marie Wank och Johan 

Höglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar förvaltningens förslag till 

beslut som förslag till nämnden, samt att beslutsunderlaget kompletteras inför 

nämndens sammanträde med specifikationer och skäl för ökade lokal- och 

underhållskostnader. 

Beslutsgång 

 

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

förslag, och finner att det antas.  

_______________ 
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§ 26/2021      

Övriga aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 
 

Natalia E Henriksson (SD) lyfter en fråga om rektorers syn på 

övervakningskameror.  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för sin bild, vilken är att frågan 

om övervakningskameror varit aktuell sedan en tid tillbaka. Detta särskilt 

sedan Sätilaskolan haft mycket skadegörelse med mera under hösten.  

Förvaltningen, och nämnden, har haft en dialog med skydd- och 

säkerhetsenheten om eventuella lösningar och hjälpmedel, så som 

övervakningskameror. Förvaltningschefens bild är att rektorer generellt ställer 

sig positiva till åtgärder, men att övervakningskameror specifikt inte 

diskuterats i så hög utsträckning.  

Förvaltningschefens bedömning är att det inte råder några motsättningar till 

just övervakningskameror, men att man bör luta sig mot det övergripande 

arbetet som pågår kring att hitta gemensamma lämpliga lösningar. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_______________ 

 


