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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-05-06 

Tid:   kl. 09:00 – 16:40. Pauser 10:40-10:55, 11:55-13:00 & 14.50-

15.05 

Plats: 
 

 Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk 

(Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Bodil Wennerström 

 (L) Niklas Herneryd 

 (SD) Natalia Henriksson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (KD) Nicolette Nadj (§§ 43-56) 

 (S) Daniel Fleck 

 (S) Yasin Abbes 

 (V) Arthur Thiry (§§ 43-54) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef §§ 43-49, 53-57 

 Cecilia Ragnarsson Verksamhetschef §§ 43-46 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 43-48 

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 43-49 

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 43-46 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 45-47 

 Johan Höglund Ekonom §§ 45-47 

 Marie Wank Ekonom §§ 45-47 

 Sofia Nilsson Rektor § 53 

 Linda Gustafsson Utredare § 48 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 51-55 

 Erik Glansin Projektledare §§ 52-54 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 57 
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Utses att justera: Elise Benjaminsson 

Justeringens plats och 

tid: 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-12, 17:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   

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 

2021-05-06, §§ 43-57 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-05-12 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-06-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv 
§ 43/21 

Granskning av samverkan och förebyggande insatser 

gällande barn och ungas psykiska hälsa 

§ 44/21 

Aprilrapport 2021 
§ 45/21 

Skolmiljarden - tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 

§ 46/21 

Dialog inför budgetarbete 
§ 47/21 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start 
§ 48/21 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
§ 49/21 

Information om situationen angående Covid-19 
§ 50/21 

Lägesrapport lokaler 
§ 51/21 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid 

Ubbhults skola och förskola 

§ 52/21 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Sätila 

§ 53/21 

Godkännande av förstudie samt beslut om platsantal på 

Björketorps förskola och skola 

§ 54/21 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall 
§ 55/21 

Information om pågående arbete med "Bästa barnkommun" 
§ 56/21 

Övriga aktuella händelser 
§ 57/21 
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§ 43/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 44/2021   Dnr: BUN 2020-183 007 

Granskning av samverkan och förebyggande insatser 

gällande barn och ungas psykiska hälsa 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Yttrandet, daterat 2021-05-12, översänds som barn- och 

utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten Granskning av samverkan 

och förebyggande insatser gällande barn och ungas hälsa, till kommunens 

revisorer. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om barn – och 

utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att ett förebyggande 

arbete och samverkan sker för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Revisorernas granskning är daterad 12 januari 2021. 

Granskningen avgränsades till det ansvar som finns inom givna nämnder för 

barn och unga mellan 0 och 16 år. Metoden har utgått från analyser av 

relevanta styrande dokument i form av mål, riktlinjer och policydokument. 

Dessutom har intervjuer genomförts med en rad tjänstemän i de båda 

nämndernas förvaltningar. 

Granskningen har utgått från följande kontrollfrågor: 

• Är samverkan och samsyn tydliggjort i överenskommelser 

och/eller rutiner internt och mellan huvudmän som ansvarar för 

insatser till barn och unga? 

• Sker ett förebyggande och arbete inom elevhälsan? 

Sker ett förebyggande arbete inom socialtjänsten? 

• Säkerställs tillräcklig kompetens hos personal som möter barn 

och unga för att upptäcka psykisk ohälsa? 

• Görs en uppföljning av att samverkan fungerar, för att 

säkerställa att barn och unga får tillgång till stöd och insatser 

för att motverka/behandla psykisk ohälsa? 

I revisionsrapporten presenteras en länsövergripande överenskommelse och 

styrande dokument. Vidare beskrivs det förebyggande arbetet i samverkan 

mellan de båda nämnderna samt det förebyggande arbetet inom respektive 

nämnd. Rapporten undersöker även om det säkerställs att personalen har 

tillräcklig kompetens samt om det görs uppföljning av att samverkan 

fungerar. 

Rapporten kommer bland annat fram till att: 

• det finns en fungerande samverkan inom kommunen 
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• det sker ett förebyggande arbete inom elevhälsa och socialtjänst som 

bedöms motverka och möta psykisk ohälsa hos barn och unga 

• det säkerställs att det finns en tillräcklig kompetens inom förskola, 

skola och socialtjänst 

Rapporten ger följande tre rekommendationer: 

1. Granskade nämnder bör säkerställa att överenskommelserna gällande 

samverkan på länsövergripande nivå är implementerade. Detta för att 

säkerställa att de insatser som finns hos huvudmännen kommer 

enskilda barn till del och samordnas. 

2. Socialnämnden rekommenderas att initiera utvärdering och uppföljning 

av överenskommelserna på en länsövergripande nivå. 

3. Socialnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att 

strukturerade former för uppföljning av samverkan finns för den lokala 

styrningen. 

Ärendets behandling 

Revisionsrapport med missiv, daterad 2021-01-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12, med följande förslag till 

beslut: 

Yttrandet, daterat 2021-05-12, översänds som barn- och 

utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten Granskning av samverkan 

och förebyggande insatser gällande barn och ungas hälsa, till kommunens 

revisorer. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och förvaltningschef Mari Sandell 

Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 45/2021   Dnr: BUN 2021-64 042 

Aprilrapport 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden, 

utan att lämna något förslag till beslut. 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. 

Nämndernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. I 

rapporteringen ingår bedömningar av om grunduppdraget kommer att 

uppfyllas under 2021, samt beslut och åtgärder vid eventuella indikatorer på 

att uppdrag inte kommer uppfyllas. Andra områden som analyseras är 

personal och ekonomi.  

Det ekonomiska resultatet för januari till april har analyserats och en prognos 

för året är framtagen.  

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar sammantaget att 

verksamheterna kan bedrivas inom tilldelad budgetram. Förvaltningen 

konstaterar att vissa verksamhetsområden är underbudgeterade. Men 

prognostiserar samtidigt överskott inom andra områden. Det finns utöver 

detta tillkommande lokalkostnader för Lyckeskolan som inte finns 

budgeterade, varför behov finns att nämnden tillförs medel motsvarande 4,2 

mnkr. Barn– och utbildningsnämnden har gjort en framställan om utökad ram 

för dessa kostnader (BUN § 25 2021). 

Vad gäller nämndens verksamheter så har samtliga verksamheter, förutom 
grundskolan, uppnått en godkänd nivå avseende måluppfyllelse. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens aprilrapport (version 1.0, exklusive 

ekonomikapitel) 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, ekonomer Johan Höglund och Marie 

Wank samt verksamhetschefer Marie Tell, Caroline Billing, Cecilia Ragnarsson 

och Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet för beslut i 

nämnden, utan att lämna något förslag till beslut. 
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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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§ 46/2021   Dnr: BUN 2021-64 042 

Skolmiljarden - tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med medel från den så kallade 

Skolmiljarden, beslutar barn- och utbildningsnämnden att nyttja medlen till 

att  

- göra förstärkningar inom åk 7-9 samt inom introduktionsprogrammen 

vid gymnasiet, i syfte att stärka insatser för elevers måluppfyllelse 

samt 

- förstärka kuratorstöd för att stödja elevers psykiska hälsa.  

Enligt Skolförordningens likabehandlingsprincip och Skolverkets skrivelse 

kring bidraget fördelas viss del av bidraget vidare till fristående verksamhet. 

Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till 

förvaltningschef. 

Ärendet 

För att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför, beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 

kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. 

Pengarna betalas ut till alla kommuner och fördelas proportionellt utifrån 

antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn 

per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 2020. Varje 
kommun bestämmer sedan själva hur pengarna ska användas för att säkra 

barnens rätt till utbildning utifrån sina aktuella behov.  

Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom 
förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas 

bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 

motsvarande slag. 

Stödet betalas ut till landets kommuner vid två tillfällen under 2021. Hälften av 

pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.  
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Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-64-3, med följande förslag till 

beslut: 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med medel från den så kallade 

Skolmiljarden, beslutar barn- och utbildningsnämnden att nyttja medlen till 

att  

- göra förstärkningar inom åk 7-9 samt inom introduktionsprogrammen vid 

gymnasiet, i syfte att stärka insatser för elevers måluppfyllelse samt 

- förstärka kuratorstöd för att stödja elevers psykiska hälsa.  

Enligt Skolförordningens likabehandlingsprincip och Skolverkets skrivelse 

kring bidraget fördelas viss del av bidraget vidare till fristående verksamhet. 

Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till 

förvaltningschef. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomer Johan Höglund och 

Marie Wank redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 47/2021    

Dialog inför budgetarbete 

 

Ärendet 

Utifrån kommunstyrelsens anvisningar ska barn- och utbildningsnämnden 

fastställa budget för åren 2022-2025. Nämnderna ska i budgetunderlaget, med 

utgångspunkt från sitt grunduppdrag, göra en analys som innehåller 
omvärldsbevakning och analys av den egna verksamheten. Detta med fokus på 

kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta innefattar även en analys av 

verksamhetens resultat i förhållande till andra kommuner.  

Sådant som påverkar grunduppdraget åren framöver ska beskrivas, exempelvis 

personalomsättning, lokalförsörjning, sjukfrånvaro och målgrupper med 

särskilda behov.  

Nämndernas ekonomiska arbete ska i budgetprocessen fokusera på att planera 

in verksamheten inom de beslutade budget- Och planeringsramarna. 

För att möjliggöra en rättvisande redovisning och analyser mellan budget och 

faktiskt utfall ska varje nämnd tillämpa en bruttoredovisning vid upprättandet 

av såväl budget som uppföljning av drifts- Och investeringsverksamheten.  

Andra områden som berörs av budgetunderlaget är intäkts- och 

kostnadsutveckling, interna tjänster, effektiviseringsbehov, budgetreserv, 

investeringar, personal samt taxor och avgifter. 

 

Ärendets behandling 

Anvisning till nämndernas budgetunderlag 2022-2025, beslutad av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24 § 72/2021. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin 

redogör för ärendet. 

Förvaltningen har analyserat skillnader i nämndens resursfördelning jämfört 

med Värnamo kommun, vars barn- och utbildningsnämnd är jämförbar i 

storlek och uppdrag. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 48/2021   Dnr: BUN 2019-148 600 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att skjuta på 
skoldagen.  

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 26 september 2019 genom ”ung i 

mark”-applikationen. Förslaget avser att skjuta på skoldagen, så att eleverna 

börjar senare. Detta då forskning som föreställaren hänvisar till menar att 

sovmorgon ger ett bättre studieresultat, samt minskar antalet elever som 

kommer för sent till skolan på morgonen. Kommunfullmäktige har den 24 

oktober 2019 (§ 156/2019) överlämnat medborgarförslaget till barn- och 

utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

 

Ärendets behandling 

KF § 156/2019 Anmälan av nya medborgarförslag 

Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start, inkommet 2019-09-26 

Utredning med anledning av medborgarförslag om att senarelägga skoldagens 

start, daterad 2021-03-02 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2019-148-2, med följande förslag till 

beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att skjuta på 

skoldagen.  

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 49/2021   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. 

Fokusområden i maj kommer till stora delar att vara interna 

utvecklingsområden så som budgetförberedelser, verksamhetsplan, statistik, 

arbetsmiljöplan, kompetensplan, marknadsplan, kommunikationsplan med 

mera. 

Arbetsmarknadscentret gör företagsbesök och anskaffar platser. Enhetschef 

för arbetsmarknadscentret är under pågående rekrytering. 

Likaså står Naturvårdslaget inför rekrytering av enhetschef. Även 

anställningsstart och introduktion av nya deltagare är aktuellt.  

Vuxenutbildningen ska inom kort övergå till AME. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 50/2021   Dnr: 2020-63 60 

Information om situationen angående Covid-19 

 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar läget i verksamheterna med bland annat 

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

Den sammanfattande bilden i kommunen bedöms vara ”måttlig påverkan”. 

Ordförandebeslut har fattats om förlängning av partiell distansundervisning 

för gymnasiet samt åk 7-9 terminen ut. Därtill har ordföranden fattat flera 

beslut om tillfällig stängning av enheter till följd av personalfrånvaro. 

Besluten har fattats baserat på rekommendationer från Smittskyddsläkaren 

Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten. I de fall rekommendationerna går 

isär, följs de mer lokala rekommendationerna från Smittskyddsläkaren Västra 

Götaland. 

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.  

• Sommarplanering - planering av lovskola  

Dagens sammanträde 

 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 51/2021    

Lägesrapport lokaler 

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. 

Dagens sammanträde 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 52/2021   Dnr: BUN 2016-275 291 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid 

Ubbhults skola och förskola 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden, 

utan att lämna något förslag till beslut.  

Ärendet 

Förskolan och skolan i Ubbhult är i fysiskt dåligt skick och man är trångbodd. 

Dessutom är bygglovet tillfälligt och löper ut 2024-10-17, vilket gjorde att 

Ubbhult placerades i grupp 1 i Barn- och utbildningsnämndens beslut i juni 

2019 om prioriteringsordning för lokalinvesteringar. Ny förskola och skola 

behöver vara färdig för inflyttning till höstterminsstart 2024.  

Begäran om förstudie gjordes i januari 2017, och utförd förstudie godkändes i 

Teknik- och servicenämnden i november 2018. Den lämnades därefter till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu att besluta, utifrån ett skol- och 

förskoleperspektiv, om önskemål om placering av ny förskola och skola samt 

om antal platser och vilka årskurser som ska erbjudas. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse: Begäran om förstudie Ubbhultskolan och Ubbhult förskola 

(Dnr 2016-275-29-1) 

Beslut: AU §5/2017 (Dnr 2016-275 291-2) 

Beslut: BUN §8/2017 (Dnr 2016-275 291-3) 

Tjänsteskrivelse: Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult (Dnr TSN 2017-

174-291-3) 

Beslut: TSN §105/2018 (Dnr TSN 2017-174 290) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19, med följande förslag till 

beslut: 

Ny förskola och skola i Ubbhult, inklusive en mindre idrottshall 18x24 meter, 

placeras på befintlig skoltomt. Förskolan dimensioneras för 80 barn och 

skolan för 100 barn fördelade på årskurserna från förskoleklass till år 3. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering av ny förskola och skola i 

Ubbhult med möjlighet till framtida utbyggnad. 
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Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Lokaliseringsstudie Skol-och förskoletomter i Ubbhult 

Förstudie Ubbhult - Presentation daterad 2018-12-22 

Ubbhultskolan kalkyl 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för 

ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) lägger fram följande förslag till beslut: 

Ny förskola och skola i Ubbhult placeras på befintlig skoltomt. Förskolan 

dimensioneras för 80 barn och skolan för 100 barn fördelade på årskurserna 

från förskoleklass till år 3. 

Förvaltningen uppdras att även utreda behovet till idrottshall. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering av ny förskola och skola i 

Ubbhult med möjlighet till framtida utbyggnad. 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till barn- 

och utbildningsnämnden utan förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Förvaltningens, 

Leif Sternfeldts (C) och Elise Benjaminssons (M). Ordföranden ställer samtliga 

förslag till beslut mot varandra, och finner att arbetsutskottet bifaller Leif 

Sternfeldts (C) förslag. 
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§ 53/2021   Dnr: BUN 2018-5 290 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Sätila 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden, 

utan att lämna något förslag till beslut. Förvaltningen får i uppdrag att till 

nämndens sammanträde även inkludera befintlig tomt som ett alternativ för 

nybyggnation. 

Ärendet 

Sätila förskola är i väldigt dåligt skick och erbjuder inte heller ändamålsenliga 

lokaler. Dessutom är det redan idag fullt på förskolorna i Sätila, och med en 

ökande befolkning på orten behöver fler förskoleplatser tillskapas. Därför 

placerades Sätila i grupp 1 i Barn- och utbildningsnämndens beslut i juni 2019 

om prioriteringsordning för lokalinvesteringar med innebörden att ny förskola 

behöver byggas i Sätila och vara färdig senast vid utgången av 2024. En 

förstudie beställdes redan 2018, men är ännu inte återrapporterad. 

Ärendets behandling 

Beslut: BUN AU § 6/2018  

Beslut: BUN § 10/2018 

Beslut: KS § 116/2018 (Dnr KS 2018-84 30) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22, med följande förslag till 

beslut: 

Barn-och utbildningsnämnden rangordnar Samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag på förskoletomter i Sätilaenligt följande: 

1. Alternativ E ”Torråsvägen” 

2. Alternativ D ”Tappen” 

3. Alternativ C ”Skogen” 

Barn-och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik-och servicenämnden beställa byggnation av konceptförskola i Sätila à 

sexavdelningar= 120 platser. 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Lokaliseringsstudie Skol- och förskoletomter i Sätila 

Kostnader 6-avdelningsförskola 
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Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för 

ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till barn- 

och utbildningsnämnden utan förslag till beslut, samt att förvaltningen får i 

uppdrag att till nämndens sammanträde även inkludera befintlig tomt som ett 

alternativ för nybyggnation. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Leif Sternfeldts (C) förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 54/2021   Dnr: BUN 2020-133 600 

Godkännande av förstudie samt beslut om platsantal på 

Björketorps förskola och skola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns under 

förutsättning att den godkänns i Teknik- och servicenämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering enligt förstudiens alternativ 

om 5 avdelningar.  

Att, när byggnationen av Björketorps förskola och skola är klar, lägga ner 

Karstorps förskola och i stället erbjuda plats på Björketorps och Loftsgårdens 

förskolor. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beställde i september 2020 en förstudie av 

om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av skolan i 

Björketorp utifrån att verksamheten är trångbodd i lokalerna samt för att 

åstadkomma en ändamålsenlig förskola och skola som erbjuder en god lär- 

och arbetsmiljö. 

Förstudien har resulterat i förslag på ombyggnad av befintliga byggnader 

samt tillbyggnad av ny förskola om fem eller sex avdelningar. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse: Begäran om förstudie gällande Björketorps förskola och 

skola (Dnr 2020-133 600-1) 

Beslut: BUN AU § 53/2020 

Beslut: BUN AU § 110/2020 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22, med följande förslag till 

beslut: 

Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns under 

förutsättning att den godkänns i Teknik- och servicenämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa projektering enligt förstudiens alternativ 

om 5 avdelningar.  
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Att, när byggnationen av Björketorps förskola och skola är klar, lägga ner 

Karstorps förskola och i stället erbjuda plats på Björketorps och Loftsgårdens 

förskolor. 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Förstudie Björketorps skola och förskola 

Kalkyl Björketorps skola och förskola 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för 

ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) yrkar avslag på den del av beslutsförslaget som avser 

nedläggning av Karstorps förskola. Nicolette Nadj (KD) och Natalia E 

Henriksson (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 

Bodil Wennerström (S), Leif Sternfeldt (C) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Elise Benjaminssons 

(M) förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag. 
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§ 55/2021   Dnr: BUN 2021-62 600 

Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 

lämnas till kommunstyrelsen som nämndens synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen om att bygga en 

ishall i centralorten, förslagsvis i området kring Kaskad och Arenahallen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på synpunkter, med anledning av att 

Barn- och utbildningsnämnden ombeds av kommunstyrelsen att lämna 

synpunkter på medborgarförslaget. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslag ishall i centralort, daterat 2020-12-31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 

lämnas till kommunstyrelsen som nämndens synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förvaltningens 

förslag till beslut, och finner att det antas. 
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§ 56/2021    

Information om pågående arbete med "Bästa 

barnkommun" 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

I Marks kommuns budget 2021–2024 gavs ett inriktningsbeslut och uppdrag 

till förvaltningarna att verka för att Marks kommun ska bli "Bästa 

barnkommun". Uppdraget kräver att flera förvaltningar samarbetar och 

samverkar för att tillförsäkra att barn och ungdomar har jämlik skola, jämlik 

fritid samt jämlik barndom. Kommunstyrelsen har tilldelats 3 mnkr för 2021 

för att utveckla och samordna insatser mellan olika förvaltningar till barn och 

ungdomar som är i behov av stöd från samhället.  

Beslutet innebär att förvaltningarna har i uppdrag att utveckla och samordna 

sina insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd från samhället 

med målet att kommunen ska bli "Bästa barnkommun”. Arbetet ger både ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv för att möta de behov och utmaningar 

som identifieras utifrån förvaltningarnas olika grunduppdrag och att ta ett 

gemensamt ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att utjämna 

de ojämlika livsvillkor som utgör hinder för barns och ungdomars utveckling, 

och tillgängliggöra stimulerande och stödjande aktiviteter för alla Marks 

kommuns barn och ungdomar. 

Inför sommaren 2021 har förvaltningarna samverkat för att beskriva hur 

samarbetet kommer att ske för att möta behov av sommaraktiviteter, 

stödjande insatser och att stimulera till en positiv fritid. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner 

att så sker. 
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§ 57/2021    

Övriga aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och verksamhetschef Caroline Ekberg 

svarar på frågor från arbetsutskottet: 

- Arthur Thiry (V) frågar om prognos för måluppfyllelse gällande årets 

niondeklassare. Frågan har avhandlats under punkten ”Aprilraport 

2021” och redogörelse finns att läsa i rapporten. 

 

- Bodil Wennerström (S) frågar om lägesbild i Björketorp, då anhöriga 

hört av sig och gett en alarmerande bild om den psykosociala 

arbetsmiljön på skolan. Verksamhetschef Caroline Ekberg bekräftar att 

det föreligger problem på skolan avseende trygghet och studiero, i 

synnerhet på mellanstadiet. Arbetsutskottet får ta del av information 

om de riktade insatser som pågår, där Björketorpskolan får stöd i 

arbetet med att bygga en god arbetsmiljö för elever och personal. 

Skolan får för närvarande omfattande stödinsatser, vilka väntas pågå 

en längre tid. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 


