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Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
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 S Bodil Wennerström  
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§§ 27-30 

 SD Natalia E Henriksson §§ 31-42 
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Ej tjänstgörande ersättare C Ann-Christine Andreasson §§ 31-42 

 S Daniel Fleck  

 S Yasin Abbes  

 V Arthur Thiry  

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef §§ 31-32 

  Marika Blomquist, enhetschef § 31 

  Marie Nemhed Gustafsson, kvalitetsutvecklare § 33 

  Sara Dahlin, verksamhetschef § 30 

   Malin Ankarstrand, enhetschef §§ 34-35 

  Lena Lindblad, inköpsstrateg § 39 

    

Adjungerande politiker S 
Jessica Rodén, ordförande kommunstyrelsen 

§§ 30, 34-

35 

 M Tomas Johansson, vice ordförande kommunsty-

relsen 

§§ 34-35 
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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 27 

Förändring av ärendelistan § 28 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 29 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 30 

Fjärrundervisning i ämnet modersmål § 31 

Remiss: Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 § 32 

Remitterad motion om läxhjälp i fritidshemmen § 33 

Lägesrapport lokaler § 34 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar § 35 

Yttrande gällande medborgarförslag om namn på skola och idrotts-

hallar 

§ 36 

Återrapport av uppdrag gällande att låta gymnasieelever hjälpa till 

med byggnationer och renoveringar av kommunala lokaler 

§ 37 

Inrättande av bemanningsenhet § 38 

Se separat protokoll § 39 

Lägesrapport kring Covid-19 § 40 

Övriga aktuella händelser § 41 

Val av plattform för videomöten § 42 
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§ 27/2021    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 28/2021 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan, som ärende 18: 
 
- Val av plattform för videomöten. 
 

Dagens sammanträde 

 

Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om plattform för videomöten. Ordförande fö-

reslår att ärendet läggs till som ärende 18. 

 

Beslutsgång 

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

sker.  

 

________________ 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-03-29 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 29/2021    

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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§ 30/2021    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. 

Arbetsutskottet får information om enhetens interna organisation genom en or-

ganisationskarta. Enheten består i dagsläget av sex områden: arbetsmarknads-

center, Naturvårdslaget, vuxenutbildning samt tre ”ledarutvecklingsplatser” för 

områdena projekt, subventionerade kommunala anställningar och subvention-

erade anställningar i egen regi.  

Fokusområden i april månad är bland annat feriejobb, där 170 platser är klara. 

Inom ramarna för ”grön rehab” är det odlingsstart på anskaffade kolonilotter. 

Enheten ska göra studiebesök på folkhögskolor, och fastställa ett samverkans-

dokument med socialförvaltningen. Projektansökningar inför 2022 behöver 

skickas in i närtid, och dessa är därför också ett fokusområde i april.  

Antal inskrivna vid AMC var vid februari månads slut 144 st. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 31/2021    Dnr. 2021-36 610 

Fjärrundervisning i ämnet modersmål 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Modersmålsundervisning i Marks kommun kan ske i ett fjärrupplägg i de fall där 
elevunderlaget anses otillräckligt för att skapa en undervisningsgrupp på ele-
vens skolenhet. 
 
Barn-och utbildningsnämnden fattar beslut om att modersmålsundervisning i 
Marks kommun kan läggas ut på entreprenad i de fall man inte lyckats rekry-
tera lämplig modersmålslärare. 
 
Enhetschef för modersmål kan besluta om fjärrundervisning är den lämpligaste 
undervisningsformen för den enskilda undervisningsgruppen. 

 

 
Ärendet 
 

Barn-och utbildningsförvaltningen har undersökt och sett goda möjligheter att 

organisera delar av modersmålsundervisning i ett fjärrupplägg, med samma 

huvudman. Dessutom ser förvaltningen möjligheter att lägga ut ämnet moders-

mål som fjärrundervisning på entreprenad för att säkerställa att så många ele-

ver som möjligt ska kunna erbjudas modersmål.  
 

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations-och 

kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. 

Fjärrundervisningen sker alltså i realtid. Fjärrlärare är på en annan fysisk plats 

än de elever som undervisas. Elever från flera olika skolor kan genom fjärrun-

dervisning delta i samma undervisningsgrupp utan att fysiskt behöva förflytta 

sig. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18, med följande förslag till beslut: 

Modersmålsundervisning i Marks kommun kan ske i ett fjärrupplägg i de fall där 

elevunderlaget anses otillräckligt för att skapa en undervisningsgrupp på ele-

vens skolenhet. 

Barn-och utbildningsnämnden fattar beslut om att modersmålsundervisning i 

Marks kommun kan läggas ut på entreprenad i de fall man inte lyckats rekry-

tera lämplig modersmålslärare. 

Enhetschef för modersmål kan besluta om fjärrundervisning är den lämpligaste 

undervisningsformen för den enskilda undervisningsgruppen. 
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Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och enhetschef Marika Blomquist 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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§ 32/2021    Dnr 2021-47 600 

Remiss: Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018-2022 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden har inga synpunkter och föreslår kommunstyrel-
sen att ställa sig bakom en förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018–2022. 

 

 
Ärendet 
 

Den 24 februari översände Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Hand-

lingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 till Marks kommun. Denna 

handlingsplan är en förlängning av den gällande handlingsplanen med mindre 

revideringar. Barn-och utbildningsnämnden ska ge synpunkter och rekommen-

dation till beslut till kommunstyrelsen, som sedan meddelas Boråsregionen. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05, med följande förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden har inga synpunkter och föreslår kommunstyrel-

sen att ställa sig bakom en förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018–2022. 

Brev från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-02-22 

Protokollsutdrag § 6/2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 
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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§ 33/2021    Dnr 2019-149 600 

Remitterad motion om läxhjälp i fritidshemmen 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut. 

 

 
Ärendet 

 

Elise Benjaminsson (M), Elise Arnell (KD) och Tomas Johansson (M) har den 3 

september 2019 lämnat in en motion med förslag om en övergripande modell 

för läxhjälp. Läxhjälpen föreslås ske på eller i anslutning till fritids, och att 

denna modell implementeras på alla kommunens enheter med fritidshem. För-

slagsställarna pekar på att detta skulle kunna bidra till att minska sociala be-

kymmer genom att elever som är inskrivna på fritidshem då får hjälp och stöd 

oavsett hemförhållanden. Man menar att läxhjälpen också skulle kunna öka 

måluppfyllelsen innan eleverna når de högre årskurserna. Kommunfullmäktige 

har i § 128/2019 remitterat motionen till barn-och utbildningsnämnden. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16, med följande förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 

om en övergripande modell för läxhjälp på kommunens fritidshem. 

Förvaltningens utredning daterad 2021-03-16 

Protokollsutdrag § 128/2019 Kommunfullmäktige 

Motion om att öka måluppfyllelsen i skolan genom läxhjälp i anslutning till fri-

tids daterad 2019-09-03 

 
Dagens sammanträde 
 

Kvalitetsutvecklare Marie Nemhed Gustafsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till 

beslut till nämnden. 
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Beslutsgång  

 

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

förslag, och finner att det antas. 

_______________ 
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§ 34/2021     

Lägesrapport lokaler 
 
Ärendet 

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

ningsnämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet får en genomgång av 

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

projekt. 

Under nuvarande månad kommer nämnden att fatta beslut om revidering av 

prioriteringsordning för lokalinvesteringar.  

Under våren kommer nämnden att föreslås fatta inriktningsbeslut för Björke-

torp, Ubbhult och Sätila, där det pågår förstudier. 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 35/2021    Dnr 2021-51 29 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Prioriteringsordningen revideras genom att:  
-Grundsärskolan flyttas till prioriteringsgrupp 2 
-Ny förskola i Kinna flyttas till prioriteringsgrupp 1 

 

 
Ärendet 
 

Nämndens prioriteringsordning för lokalinvesteringar för perioden 2019—2028 

togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige. Den fastställdes i juni 2019 med 

beslutet att prioriteringarna skulle uppdateras årligen i februari.  

 

Barn-och utbildningsnämnden fattade beslut om revidering av prioriteringarna 

2020-04-16 enligt följande: 

 

- Prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas inom tidsperioden 2022–2024. 

Gruppen innehåller ny grundsärskola, Sätila förskola, Ubbhults förskola och 

skola, Hyssna förskola och skola, Björketorps förskola och skola, Loftsgår-

dens förskola, ny skola i Skene och förskoleplatser på Örbyskolan. 

- Prioriteringsgrupp 2 behöver färdigställas inom tidsperioden 2025–2027. 

Gruppen innehåller Stommenskolan, ytterligare förskoleplatser i Skene, ny 

förskola i Kinna. 

- Prioriteringsgrupp 3 behöver färdigställas inom tidsperioden 2028–2030. 

Gruppen innehåller Fritsla förskola och skola, förskolorna Stommen, Snick-

aregården och Parkängen, ny förskola i Hede/Örby och ny förskola i nord-

västra Mark. 

 

Förvaltningens föreslagna prioriteringsordning har tagits fram genom att utgå 

från tidigare prioriteringsordning och lokalutredningar, genom att följa befolk-

ningsutveckling och befolkningsprognoser, med hänsyn till befintliga lokalers 

storlek och status samt genom att följa samhällsbyggnadsutvecklingen i Marks 

kommun. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16, med följande förslag till beslut: 

Prioriteringsordningen revideras genom att:  

-Grundsärskolan flyttas till prioriteringsgrupp 2 

-Ny förskola i Kinna flyttas till prioriteringsgrupp 1  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15 (22) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-03-29 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand 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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§ 36/2021    Dnr 2021-13 600 

Yttrande gällande medborgarförslag om namn på skola och 

idrottshallar 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden anser att medborgarförslaget om ett namnbyte 
för Lyckeskolan till Saharaskolan, och att bredvidliggande hallar skulle heta 
Knallehallen och Lyckehallen, bör avslås. 

 

 
Ärendet 
 

Näringslivskontoret har av barn-och utbildningsnämnden efterfrågat informat-

ion kring praxis gällande namnsättning av skolbyggnader. Detta då ett medbor-

garförslag (KS 2020-444 101 Medborgarförslag om namn på skola och idrotts-

hallar) avseende namnförslag på skola och idrottshall, och specifikt Lyckesko-

lans och Lyckehallens namnsättning, tilldelats Näringslivskontoret att besvara. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05, där Näringslivskontorets frågor be-

svaras, samt lämnar följande förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden anser att medborgarförslaget om ett namnbyte 

för Lyckeskolan till Saharaskolan, och att bredvidliggande hallar skulle heta 

Knallehallen och Lyckehallen, bör avslås. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander 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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§ 37/2021    Dnr 2021-49 612 

Återrapport av uppdrag gällande att låta gymnasieelever 

hjälpa till med byggnationer och renoveringar av kommu-

nala lokaler 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden ställer sig fortsatt positiv till förslagets intention-
er. 
 
I det framtida arbetet kan ytterligare prövning ske av förslaget om att låta ele-
ver vid bygg- och el-utbildningarna vid Marks Gymnasieskola bygga flyttbara 
paviljonger/moduler som kan användas för att täcka akuta behov av lokaler, 
liksom möjligheten att låta eleverna bistå vid ombyggnationer och renoveringar 
av kommunala lokaler.  
 
Förvaltningschefens återrapport godkänns. 

 

 
Ärendet 
 

Med anledning av en motion kring att ta hjälp av gymnasiets praktiska utbild-

ningar för modulbygge och vid byggnation och renovering av kommunala loka-

ler, fick förvaltningschef vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

2019-09-13 (§ 90/2019) i uppdrag att initiera en dialog med Marks Gymnasie-

skola och berörda förvaltningar om att låta exempelvis elever vid bygg- och el-

utbildningarna vid Marks Gymnasieskola bygga flyttbara paviljonger/moduler 

som kan användas för att täcka akuta behov av lokaler, liksom möjligheten att 

låta eleverna bistå vid ombyggnationer och renoveringar av kommunala loka-

ler. 

 

Ärendets behandling 
 

Protokollsutdrag § 90/2019 Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05, med följande förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden ställer sig fortsatt positiv till förslagets intent-

ioner. 

I det framtida arbetet kan ytterligare prövning ske av förslaget om att låta ele-

ver vid bygg- och el-utbildningarna vid Marks Gymnasieskola bygga flyttbara 

paviljonger/moduler som kan användas för att täcka akuta behov av lokaler, 

liksom möjligheten att låta eleverna bistå vid ombyggnationer och renoveringar 

av kommunala lokaler.  

Förvaltningschefens återrapport godkänns. 
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Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander 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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§ 38/2021    Dnr 2021-48 600 

Inrättande av bemanningsenhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Förvaltningschefen uppdras att omgående inleda arbetet med uppstart av en ny 
bemanningsenhet för barn-och utbildningsnämndens verksamhet.  
 
Förvaltningschefen uppdras att tillsätta en enhetschef för bemanningsenheten 
för att utgöra ansvarig chef för verksamheternas vikarier. 

 

 
Ärendet 
 

Frågan om att inrätta en bemanningsenhet eller att centralisera vikariehante-

ringen inom barn- och utbildningsförvaltningen har varit aktuell i flera år. För-

valtningen bedömer att det är ett tidskrävande arbete för enheterna inom för-

skolan, grundskolan och även gymnasieskolan att hantera rekrytering av vika-

rier och bemanningsfrågor, och det skulle kunna ge många fördelar i effektivi-

sering i resursnyttjandet samt säkerställa processerna inom bemanningen, om 

vikariehanteringen kunde centraliseras och struktureras. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05, med följande förslag till beslut: 

Förvaltningschefen uppdras att omgående inleda arbetet med uppstart av en ny 

bemanningsenhet för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  

Förvaltningschefen uppdras att tillsätta en enhetschef för bemanningsenheten 

för att utgöra ansvarig chef för verksamheternas vikarier. 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander 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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§ 40/2021    dnr 2020-63 60  

Lägesrapport kring Covid-19 
 

Ärendet 

Förvaltningschefen redovisar läget i verksamheterna med bland annat sjukfrån-

varo, enligt den rapport som skickas in veckovis till Länsstyrelsen. Den sam-

manfattande bilden i kommunen bedöms vara ”måttlig påverkan”. 

Ordförandebeslut har fattats om förlängning av partiell distansundervisning för 

gymnasiet fram till 18 april samt åk 7-9. Därtill har ordföranden fattat beslut 

om tillfällig förlängd stängning av en förskola till följd av personalfrånvaro. 

Smittskyddsläkaren Västra Götaland har 11 mars rekommenderat att varje elev 

på gymnasieskolorna ska undervisas på plats minst 20 procent av den schema-

lagda tiden och att högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats sam-

tidigt. Smittskydd Västra Götaland meddelade 24 mars 2021 att de regionala 

rekommendationerna förlängdes till och med 18 april. 

Folkhälsomyndigheten har i två beslut rekommenderat landets gymnasieskolor 

att i olika omfattning bedriva fjärr-och distansundervisning, med vissa undan-

tag. 

Förvaltningen arbetar med några åtgärder som en följd av pandemin: 

• Åtgärder för att nå studieresultat inom ordinarie läsår och kurstid 

• Åtgärder utifrån signaler om psykisk ohälsa 

• Elevhälsan ska göra en undersökning genom enkätfrågor om hur eleverna på 

gymnasiet och högstadieskolorna upplever distansundervisningen, och om hur 

det fungerar för dem att ha undervisning på distans. Den beräknas vara klar i 

slutet av april. 

• Sommarplanering - planering av lovskola 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

_______________ 
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§ 41/2021      

Övriga aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ett aktuellt personalärende, 

som föranlett diskussioner kring rektorers förutsättningar gällande det ansvar 

för arbetsmiljöuppgifter som är delegerat till dem.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 42/2021 

 
Val av plattform för videomöten. 

 

Dagens sammanträde 

 

Arthur Thiry (V) tar upp en fråga om plattform för videomöten. Arbetsutskottet 

diskuterar möjligheten att övergå till Teams. 

 

 

________________ 

 

 

 


