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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-05-27 

Tid:   kl.09:00 – 14:40  

Pauser 10:15-10:30 samt 11:55-12:45. 

Plats: 
 

 Ramslätt (ordförande), övriga via videolänk (Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Bodil Wennerström 

 (L) Niklas Herneryd 

 (SD) Natalia E Henriksson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (S) Daniel Fleck 

 (S) Yasin Abbes 

(V) Arthur Thiry (§§ 58-69) 

 Adjungerande politiker 

(M) Tomas Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen (§ 67) 

(M) Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialnämnden (§ 67) 

  

 Tjänstepersoner 

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef §§ 58-69 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 58-69 

 Leo Rosenberg Kvalitetsutvecklare §§ 62-64 

 Johan Höglund Ekonom §§ 62-66 

 Marie Wank Ekonom §§ 58-66 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 58-66 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 66 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 67 

 Linda Gustafsson Utredare § 68 

 Maria Nilaeus Utredare § 68 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 70 
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Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-03, kl. 16:00 

 

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 

2021-05-27, §§ 58-71 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-06-04 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-06-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv 
§ 58/21 

Fastställande av dagordning 
§ 59/21 

Uppföljning av föregående protokoll 
§ 60/21 

PwC:s granskning av rektors pedagogiska ledarskap 
§ 61/21 

PwC:s Fördjupade granskning av kommunens hantering av 

statsbidrag inom utbildningsområdet 

§ 62/21 

Remitterad motion om viltkött i kommunens kök 
§ 63/21 

Medborgarförslag om att sänka kraven för att få 

tilläggsbelopp för barn som behöver extra stöd i förskola och 

skola 

§ 64/21 

Remitterad motion om att årligen utbilda förskolepersonal i 

HLR och första hjälpen 

§ 65/21 

Budget 2022-2025 
§ 66/21 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
§ 67/21 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB om att bedriva 

pedagogisk omsorg 

§ 68/21 

Informationshanteringsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 69/21 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Kinna 

§ 70/21 

Övriga aktuella händelser 
§ 71/21 
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§ 58/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 59/2021    

Fastställande av dagordning 

 

Dagens sammanträde 

 

Ordföranden frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 60/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  
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§ 61/2021   Dnr: BUN 2020-189 007 

PwC:s granskning av rektors pedagogiska ledarskap 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn-och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-189 007-6) som kommentarer till revisionens rapport.  

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn-och 

utbildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att genomlysa 

förvaltningens resursfördelningsmodell i syfte att skapa bättre och effektivare 

förutsättningar för verksamheterna. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma i budgetarbetet kring hur nämnden 

kan säkerställa att en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan 

som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga 

förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Samt att arbeta för 

att de stödfunktioner som står under andra nämnder och förvaltningar 

utvecklas till att vara ett så funktionellt stöd som möjligt för rektorerna. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma med en plan för hur samtliga 

rektorer får kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå. Förvaltningschef 

uppdras att återkomma kring uppföljning av förbättringsarbete utifrån 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om nämnden ger 

rektorerna rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.  

PwCs bedömningar grundar sig på iakttagelser och bedömningar för 

respektive revisionsfråga: 

1. Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektor har mandat 

och möjligheter att organisera sin verksamhet så att erforderliga 

stödresurser finns? 

2. Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektorerna har 

tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till exempel 

administration, personal, ekonomi och lokalfrågor? 

3. Sker uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som 

pedagogiska ledare och deras arbetssituation? 

4. Vidtar barn- och utbildningsnämnden eller förvaltningen vid behov 

initiativ för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap? 

5. Har rektorerna relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag? 

PwCs samlade bedömning är att Barn- och utbildningsnämnden inte helt har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som 
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ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga 

förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.  

PwC framhåller särskilt att resursfördelningens mekanismer kan tydliggöras 

för att öka rektors förståelse för tilldelningen. Vidare lyfter PwC att den 

skriftliga uppföljningen av rektorernas arbetssituation inte ger nämnden en 

bild av de olika enheternas resultat och förutsättningar.  

Ärendets behandling 

Revisionsrapport - Granskning av rektors förutsättningar daterad februari 

2021 

Missiv till revisionsrapport, daterad 9 februari2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr 2020-189 007-6, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse 

(dnr 2020-189 007-6) som kommentarer till revisionens rapport.  

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn- och 

utbildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att återkomma med en 

plan för hur resursfördelningsmodellen kan ses över för att bättre stämma 

överens med verksamhetens behov. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma i budgetarbetet kring hur nämnden 

kan säkerställa att en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan 

som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga 

förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Samt att arbeta för 

att de stödfunktioner som står under andra nämnder och förvaltningar 

utvecklas till att vara ett så funktionellt stöd som möjligt för rektorerna. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma med en plan för hur samtliga 

rektorer får kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå.  

Förvaltningschef uppdras att återkomma kring uppföljning av 

förbättringsarbete utifrån rekommendationerna i granskningsrapporten. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut:  

Barn-och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-189 007-6) som kommentarer till revisionens rapport.  
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Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn-och 

utbildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att genomlysa 

förvaltningens resursfördelningsmodell i syfte att skapa bättre och effektivare 

förutsättningar för verksamheterna. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma i budgetarbetet kring hur nämnden 

kan säkerställa att en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan 

som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga 

förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Samt att arbeta för 

att de stödfunktioner som står under andra nämnder och förvaltningar 

utvecklas till att vara ett så funktionellt stöd som möjligt för rektorerna. 

Förvaltningschef uppdras att återkomma med en plan för hur samtliga 

rektorer får kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå. Förvaltningschef 

uppdras att återkomma kring uppföljning av förbättringsarbete utifrån 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två 

förslag till beslut: förvaltningens, och Leif Sternfeldts (C). Ordföranden ställer 

båda förslag mot varandra, och finner att arbetsutskottet antar Leif 

Sternfeldts (C) förslag. 
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§ 62/2021   Dnr: BUN 2020-176 007 

PwC:s Fördjupade granskning av kommunens hantering av 

statsbidrag inom utbildningsområdet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden skickar förvaltningens kommentarer med dnr 

2020-176 007-3 till Marks kommuns revisorer.  

Ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering 

av statsbidrag inom utbildningsområdet. Efter granskningen är den samlade 

bedömningen att barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen inte 

helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Kommunens revisorer har 

önskat kommentarer senast 31 augusti 2021. 

PwC rekommenderar att nämnden säkerställer att det finns dokumenterade 

rutiner för hanteringen av statsbidrag som innefattar rutiner för bevakning 

och ansökan samt rapportering till ansvarig nämnd av sökta, erhållna och ej 

sökta riktade statsbidrag. Revisionsfrågorna är delvis uppfyllda vad avser 

bevakning och ansvar, rutiner för ansökan samt rutiner för redovisning till 

staten av statsbidragen. Förvaltningen har förvisso inarbetade arbetssätt, 

men de är inte dokumenterade eller beslutade. 

Förvaltningen har sammanställt kommentarer, som bland annat konstaterar 

att granskningen är rättvisande. Förvaltningens bild är att de inarbetade 

arbetssätten avseende statsbidrag som finns är välfungerade, men de kan 

gynnas av att bli dokumenterade och beslutade av förvaltningschef. Därtill 

kan hanteringen med fördel upptas i internkontrollen.  

Ärendets behandling 

Revisionsrapport Intern kontroll rörande hantering av statsbidrag inom 

utbildningsområdet, daterad mars 2021 

Missiv till revisionsrapport, daterat 7 april 2021 

Förvaltningen kommentarer till granskning, dnr 2020-176 007-3 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2020-176 007-4, med följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden skickar förvaltningens kommentarer till Marks 

kommuns revisorer. 
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Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg och ekonom Johan Höglund redogör för 

ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår en redaktionell ändring i förvaltningens 

beslutsförslag, där kommentarernas diarienummer framgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, med Leif Sternfeldts (C) redaktionella tilläggsförslag, och finner att så 

sker. 
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§ 63/2021   Dnr: BUN 2021-12 600 

Remitterad motion om viltkött i kommunens kök 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande (dnr 2021-12 600-3) som nämndens 

remissvar gällande motion om viltkött i de kommunala verksamheterna. 

Ärendet 

Elise Benjaminsson, Anders Lindahl och Peter G Branshöj (M), har inkommit 

med motionen ”Ett stärkt samarbete med jägarkåren från skog till bord i de 

kommunala verksamheterna”.  

Motionen lyfter till kommunfullmäktige förslag om att kommunen ska etablera 

ett samarbete med jägarkåren med syfte att servera mer lokalt viltkött i 

verksamheterna, att kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla mer lokalt 

viltkött samt att teknik- och servicenämnden får i uppdrag att planera för att 

servera mera viltkött i verksamheterna. Motionen har skickats på remiss från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen som i sin tur har bett barn- och 

utbildningsnämnden om yttrande senast 31 maj 2021, men gett uppskov att 

lämna yttrande till juni 2021.   

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig i sak inte negativ till att servera 

mer viltkött i kommunens skolor, men uttrycker en viss reservation till att 

förslagen i motionen skulle kunna vara kostnadsdrivande. Kostnaden för 

måltider i Marks kommuns grundskolor har en tid legat över rikssnittet och 

förvaltningen är angelägna om att kostnaderna för måltider hålls nere för att 

kunna frigöra resurser till undervisning.  

 

Ärendets behandling 

Remitterad motion om viltkött, daterad 2020-10-22  

Förvaltningens yttrande, dnr 2021-12 600-3 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2021- 12 600-2 med följande förslag till 

beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande (dnr 2021-12 600-3) som nämndens 

remissvar gällande motion om viltkött i de kommunala verksamheterna. 
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Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förvaltningens 

förslag till beslut, och finner att det antas. 
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§ 64/2021   Dnr: BUN 2020-116 600 

Medborgarförslag om att sänka kraven för att få 

tilläggsbelopp för barn som behöver extra stöd i förskola 

och skola 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan 

förslag till beslut. 

Ärendet 

Fristående skolor har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 

skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett 

tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning och skall 

lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

En medborgare har den 28 maj 2020 lämnat ett medborgarförslag till 

kommunen om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för barn som 

behöver extra stöd i förskola och skola. Kommunfullmäktige har i beslut § 

93/2020 lämnat medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för 

handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslag om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för barn som 

behöver extra stöd i förskola och skola, dnr 2020-116 600-2. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2020-116 600-4, med följande förslag till 

beslut: 

Medborgarförslaget om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för barn som 

behöva extra stöd i förskola och skola avslås. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar ett tilläggsförslag, där avslaget hänvisar till vad 

som framkommer i avsnittet ”analys och slutsatser” i förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 

Arthur Thiry (V) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden 

utan förslag till beslut, och att presidiet uppdras att föreslå en 

beslutsformulering till nämndens sammanträde. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar Arthur Thirys (V) förslag, och 

finner att så sker. 
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§ 65/2021   Dnr: BUN 2019-115 600 

Remitterad motion om att årligen utbilda förskolepersonal i 

HLR och första hjälpen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med dnr 2019-115 600-2 till kommunstyrelsen, som nämndens remissvar 

avseende motion om årlig utbildning av förskolepersonal i HLR och första 

hjälpen.  

Nämnden finner inte att motionen innehåller förslag att avslå eller bifalla. 

Däremot finner nämnden att motionens intention om att tillse att nyanställd 

förskolepersonal får utbildning i HLR och första hjälpen, är planerad och 

kommer att bli verkställd. Nämnden finner att motionens intention om årlig 

utbildning för förskolepersonal, är utredd och inte bedöms vara ekonomiskt 

försvarbar. 

Ärendet 

En motion daterad 2019-06-19 har överlämnats till kommunfullmäktige, där 

kommundirektör och förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen 

uppmanas: 

- att utreda förutsättningarna för årlig utbildning för all personal inom 

förskolan i Hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen, 

- att se över möjligheten att erbjuda webbutbildning i HLR och första 

hjälpen till den personal som anställs mellan två utbildningstillfällen. 

Förslagsställarna menar att många vårdnadshavares största oro är att ens 

barn ska råka ut för en olycka eller sätta något i halsen. Detta, menar man, 

är en oro som skulle kunna dämpas genom vetskapen om att all personal 

inom förskolan i kommunen årligen går en utbildning i HLR och första hjälpen. 

Utöver trygghet för föräldrarna och personal, skulle det höja säkerhetsnivån 

för barnen. 

Förslagsställarna yrkar på att den nuvarande utbildningsfrekvensen i 

kommunens förskolor - var tredje år - inte är tillräcklig, i synnerhet då 

nyanställd personal kan behöva vänta i tre år i de fall de anställs snart inpå 

ett utbildningstillfälle. 

Kommunfullmäktige har i § 99/2019 fattat beslut om att översända motionen 

till Barn-och utbildningsnämnden på remiss. 

Ärendets behandling 

Motion om att årligen utbilda förskolepersonal i HLR och första hjälpen, 

daterad 2019-06-19 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2019-115 600-2, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med dnr 2019-115 600-2 till kommunstyrelsen, som nämndens remissvar 

avseende motion om årlig utbildning av förskolepersonal i HLR och första 

hjälpen.  

Nämnden finner inte att motionen innehåller förslag att avslå eller bifalla. 

Däremot finner nämnden att motionens intention om att tillse att nyanställd 

förskolepersonal får utbildning i HLR och första hjälpen, är planerad och 

kommer att bli verkställd. Nämnden finner att motionens intention om årlig 

utbildning för förskolepersonal, är utredd och inte bedöms vara ekonomiskt 

försvarbar. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 66/2021   Dnr: BUN 2021-77 

Budget 2022-2025 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 
2022–2025.  

• Barn- och utbildningsnämnden begär utökad ram för tillkommande 
lokalkostnader 2022–2025. 

• Barn- och utbildningsnämnden begär en förstärkning av resurserna 
till grundskolans lägre åldrar. För resursförstärkningarna begär 
nämnden en ramökning med 10 mnkr. 

• Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att behov av fortsatt stöd 
för att hantera pandemins effekter kommer att kvarstå efter 
Skolmiljardens satsning för 2021. Nämnden avser att bevaka fortsatt 
statligt stöd alternativt begära ytterligare förstärkning om 3 mnkr. 

Ärendet 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Denna långsiktiga budget utgör ett viktigt underlag för 

nämndens planering och innehåller en analys av verksamhetens resultat med 

fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet och en analys av verksamhetens 

resultat i förhållande till andra kommuners resultat. Budgeten anger de 

förutsättningar nämnden planerar för att förbättra låga resultat. Budgeten 

beskriver också hur nämnd och verksamhet planerar att omhänderta 

förändrade omvärldsfaktorer så som exempelvis lagändringar, 

befolkningsutveckling och brist på vissa kompetenser. 

Ärendets behandling 

Anvisningar för budgetunderlag 2022-2025 

Förvaltningens förslag till budget 2022-2025 (version 1.0) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2021-77-2, med följande förslag till 

beslut: 

• Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 

2022–2025.  

• Barn- och utbildningsnämnden begär utökad ram för tillkommande 

lokalkostnader 2022–2025. 

• Barn- och utbildningsnämnden begär en förstärkning av resurserna till 

grundskolans lägre åldrar. För resursförstärkningarna begär nämnden en 

ramökning med 10 mnkr. 

• Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att behov av fortsatt stöd för att 

hantera pandemins effekter kommer att kvarstå efter Skolmiljardens satsning 
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för 2021. Nämnden avser att bevaka fortsatt statligt stöd alternativt begära 

ytterligare förstärkning om 3 mnkr. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Marie Tell och 

Caroline Billing, ekonomer Johan Höglund och Marie Wank samt 

kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 67/2021   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 har bland annat varit anskaffning och matchning av 

arbetsplatser.  

En förundersökning har gjorts inför uppstart av ett återbrukande möbellager, 

”bruket”. Detta i dialog med närliggande kommuners arbetsmarknadsenheter. 

Enheten förbereder en sammanställning för att i september kunna svara 

kommunstyrelsen gällande det uppdrag som enheten fått avseende 

möbellager/återbruk. 

På Naturvårdslaget sker introduktion för nya medarbetare och även nya 

handledare/arbetsledare. 

Gällande vuxenutbildning, SFI och studie- och yrkesvägledning så utreds 

ekonomiska förutsättningar inför 2022 på grund av konstaterad avvikelse från 

budget sedan 2017. Dialoger pågår internt och externt om uppstart av 

utbildningar, så som till exempel måltidsbiträde/kock.  

Avsaknad av ändamålsenliga lokaler för enheten är påtaglig. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 68/2021   Dnr: BUN 2021-19 6101 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB om att bedriva 

pedagogisk omsorg 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återemitterar ärendet till förvaltningen, då det behövs mer 
information om lokalerna och den tänkta personalens utbildningsnivå. 

Ärendet 

Ekolek Barnomsorg AB har den 2021-02-02 inkommit med en begäran om att 
få bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Ekolek 
Barnomsorg AB ansöker om godkännande för att bedriva verksamhet med en 
omfattning av 5 pedagoger och 30 barn. Syftet med ärendet är att belysa om 
företaget uppfyller uppställda krav för att bedriva pedagogisk omsorg, och om 
tillstånd kan ges utifrån det. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har hanterat ärendet genom att granska 
ansökningshandlingarna och utreda om ansökan uppfyller befintliga riktlinjer, 
beslutade av Barn- och utbildningsnämnden i § 90 2013.  

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden riktlinjer för godkännande och tillsyn av 

fristående enheter (dnr 2013- 248 6101-1) beslutade i § 90/2013 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB med bilagor (dnr 2021-19 6101-1), 

inklusive komplettering (dnr 2021-19 6101-4) och kreditupplysning (dnr 

2021-19 6101-6) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2021-19 6101-5, med följande förslag till 

beslut: 

Ekolek Barnomsorg AB medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i 

Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell samt utredare Linda Gustafsson och Maria Nilaeus 

redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) och Natalia E Henriksson (SD) yrkar på att ärendet 

återremitteras till förvaltningen, med hänvisning till att det behövs mer 

information om verksamhetens tänkta lokaler och personalens 

utbildningsnivå. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Elise Benjaminssons (M) och 

Natalia E Henrikssons (SD) förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 69/2021   Dnr: BUN 2021-78 

Informationshanteringsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden, med 

tillhörande arkivbeskrivning och bilagor, fastställs. 

Beslut om gallring i barn- och utbildningsnämndens arkiv framgår av 

informationshanteringsplanen. Gallringsbesluten gäller ej retroaktivt. 

Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

informationshanteringsplanen, som är redaktionella och/eller avser 

hanteringsanvisningar. Förvaltningen tillåts också göra ändringar i planen, då 

det rör sig om att föra in nya handlingstyper som saknats. Beslut om 

bevarande, gallring och överlämnande till kommunarkivet förbehålls fortsatt 

nämnden. 

Handlingar som ska bevaras får ej lagras i digitala system som saknar 

långsiktiga arkivmöjligheter. Handlingar som ska bevaras måste skrivas ut, då 

kommunen saknar e-arkiv. Information i systemet PMO undantas, då 

systemet har en mellanarkivlösning som får användas tills vidare i väntan på 

ett framtida e-arkiv. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden utgör en myndighet, vilket för dokument- och 

informationshanteringen innebär att flertalet lagar och regelverk behöver 

följas. Utöver att leva upp till lagkraven, behövs en central samordning av 

myndighetens information för att underlätta för personalen i den dagliga 

informationshanteringen.  

Den för närvarande vedertagna metoden, i Marks kommun men även riket i 

övrigt, är att upprätta en dokument- eller informationshanteringsplan med 

hanteringsanvisningar. Dokumentet används sedan som en katalog för alla 

anställda, när de står inför att hantera dokument/information på ett eller 

annat sätt. I Marks kommun fattas också beslut om gallring i arkivet utifrån 

dokumenthanteringsplaner, det vill säga att gallringsfrister anges direkt i 

planen i stället för att hanteras som separata beslut. 

Nuvarande dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden antogs 

2017, och är inte längre det stöd den är tänkt att vara för alla anställda. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny plan, nu benämnd 

informationshanteringsplan. Den nya benämningen syftar till att belysa vikten 

av att allmänna handlingar inte nödvändigtvis är i formen av ett dokument. 
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Idag hanteras information på digitala databärare, som också är att betrakta 

som allmänna handlingar.  

Till den nya planen hör en ny arkivbeskrivning, vilken måste upprättas utifrån 

Arkivlagen.  

Därtill har förvaltningen upprättat en så kallad klassificeringsstruktur, som är 

det för myndigheter numer vanligaste sättet att redovisa information. 

Klassificeringsstrukturen är en översikt över de processer som förekommer 

inom barn- och utbildningsnämnden. Därigenom kan den väntas komma till 

nytta i fler sammanhang framöver, där översikten behövs. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till informationshanteringsplan för barn- och 

utbildningsnämnden från och med 2021 

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 2021- med bilagorna: 

Barn- och utbildningsnämnden Klassificeringsstruktur 2021- samt 

Barn- och utbildningsförvaltningen Organisationskarta 2021- 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2021-78-1, med följande förslag till 

beslut:  

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden, med 

tillhörande arkivbeskrivning och bilagor, fastställs. 

Beslut om gallring i barn- och utbildningsnämndens arkiv framgår av 

informationshanteringsplanen. Gallringsbesluten gäller ej retroaktivt. 

Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

informationshanteringsplanen, som är redaktionella och/eller avser 

hanteringsanvisningar. Förvaltningen tillåts också göra ändringar i planen, då 

det rör sig om att föra in nya handlingstyper som saknats. Beslut om 

bevarande, gallring och överlämnande till kommunarkivet förbehålls fortsatt 

nämnden. 

Handlingar som ska bevaras får ej lagras i digitala system som saknar 

långsiktiga arkivmöjligheter. Handlingar som ska bevaras måste skrivas ut, då 

kommunen saknar e-arkiv. Information i systemet PMO undantas, då 

systemet har en mellanarkivlösning som får användas tills vidare i väntan på 

ett framtida e-arkiv. 

  

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 70/2021   Dnr: BUN 2018-3 290 

Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser 

gällande förskola i Kinna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan 

förslag till beslut.  

Ärendet 

En förstudie gällande förskoleplatser i Kinnaområdet beställdes 2018 men är 

inte återrapporterad. Utgångspunkten då var att antalet platser behöver 

utökas och att det behövde göras en bedömning av förskolornas 

ändamålsenlighet. 

I Barn- och utbildningsnämndens beslut i april 2020 om prioriteringsordning 

för lokalinvesteringar placerades förskola i Kinna i prioriteringsgrupp 2 

(färdigställande inom tidsperioden 2025 – 2027), men i revideringen i mars 

2021 flyttades ny förskola i Kinna till prioriteringsgrupp 1 (färdigställande 

inom tidsperioden 2022 – 2024). Detta berodde på att förutsättningarna 

förändrats eftersom det nya kvarteret Folkskolan ska börja byggas inom 

ramen för prioriteringsgrupp 1. Därmed måste Lyckegårdens förskola som 

ligger på det område som ska användas för kvarteret Folkskolan lämnas och 

ersättas inom två år. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (2018) med förslag om att begära förstudie 

gällande förskolor i Kinnaområdet, dnr 2018-3 290-1 

BUN § 9 2018 Begäran om förstudie gällande förskolor i Kinnaområdet 

KS § 116 2018 Begäran om förstudier av förskolor från barn- och 

utbildningsnämnden 

Lokaliseringsstudie förskola i Kinna, daterad 2021-05-11 

Kostnadskalkyl för ny 6-avdelningsförskola 

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr 2018-3 290-6, med följande förslag till 

beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden rangordnar lokaliseringsstudiens förslag på 

förskoletomter i Kinna enligt följande: 

1. Alternativ C ”Kinna 24:125” 

2. Alternativ D ”Sulan 1 & 2” 
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3. Alternativ B ”Folkskolan 15 Kinna centrum” 

Barn- och utbildningsnämnden ställer begäran till Kommunstyrelsen att av 

Teknik- och servicenämnden beställa byggnation av konceptförskola i Kinna à 

sex avdelningar = 120 platser. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

nämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

och finner att så sker. 
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§ 71/2021   

Övriga aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

 

Arbetsutskottet ges möjlighet att ställa frågor till förvaltningschef rörande 

aktuella händelser. Inga frågor lyfts detta sammanträde. 

 

 

 

 


