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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-06 

Tid:   kl. 09:00 – 13:30. Paus 10:55-11:05. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk 

(Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Bodil Wennerström 

 (L) Niklas Herneryd 

 (S) Yasin Abbes tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Arthur Thiry 

  

 Adjungerande politiker 

(M) Tomas Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen (§§ 78, 

81) 

(M) Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialnämnden (§ 78) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Christina Engström Verksamhetsutvecklare §§ 78, 80-

81 

 Erik Glansin Projektledare, TSF § 79 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef, TSF § 79 

 Katja Drugge Förvaltare, TSF § 79 

 Marie Tell Verksamhetschef § 80 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 79-80 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 80 

 Johan Höglund Ekonom §§ 79-80 

 Marie Wank Ekonom §§ 79-80 

 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 80 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 80 

 Linda Gustafsson Utredare §§ 82-83 

 Maria Nilaeus Utredare §§ 75, 82-

83 

 Maria Fransson Tf Verksamhetschef §§ 82-84 
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Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-09-13, kl. 15:00 

 

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 

2021-09-06, §§ 72-84 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-09-13 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-10-05 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 72/21 

Förändring av dagordning § 73/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 74/21 

Information från förvaltningen och allmänna frågor § 75/21 

Inkommet anonymt brev § 76/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 77/21 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 78/21 

Lägesrapport lokaler § 79/21 

Delårsrapport 2021 § 80/21 

Upplägg på verksamhet kring återbruk av möbler, utrustning 

och material 

§ 81/21 

Ansökan från Pärlan, Montessoriskolan i Skene AB om att 

starta förskola i Kinna 

§ 82/21 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB om att bedriva 

pedagogisk omsorg i Marks kommun 

§ 83/21 

Analys av AME:s verksamhet till budgetberedningen § 84/21 
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§ 72/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 73/2021    

Förändring av dagordning 

Beslutsrubrik 

Följande ärende tillförs ärendelistan, som ärende 15: 

- Analys av AME:s verksamhet till budgetberedningen. 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om analys av AME:s verksamhet till 

budgetberedningen. Ordförande föreslår att ärendet läggs till som ärende 15. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
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§ 74/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll. 
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§ 75/2021    

Information från förvaltningen och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander ger en kortfattad nulägesbild och 

information om aktuella frågor:  

● Skolstarten har varit bra, särskilt för de årskurser som tidigare termin behövt ha 

distansundervisning men nu kan vara på plats. 

● Förvaltningsledningen har sedan en tid tillbaka initierat ett tankearbete kring 

eventuella framtida förändringar i organisation och verksamhet. Detta som en följd 

av rekommendationer i externa granskningsrapporter samt nämndens beslut om 

uppdrag till förvaltningschefen: 

”att till AU i september 2021 föreslå långsiktig plan med de styrmekanismer som 

behövs för att utveckla verksamheten på ett bra sätt. (§ 87 2021)”, 

”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. (§ 79/2021)”, 

”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 (§ 79 2021)” samt 

”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 (§ 79/2021)”. 

Det har inom förvaltningen framförts kritik mot förändringstankar, och 

förvaltningsledningen arbetar för att hitta en gemensam utgångspunkt för det 

fortsatta arbetet framåt. Bland annat har flera heldagar med 

personalorganisationerna bokats in under hösten. 

● Några vårdnadshavare har hört av sig med synpunkter på avslagsbeslut om 

skolskjuts, och i synnerhet att närliggande kommuner har mer generösa 
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skolskjutsregler än Mark vad gäller avstånd till skola. Utredare Maria Nilaeus 

redogör för Marks kommuns riktlinjer för skolskjuts.  

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 76/2021   Dnr: BUN 2021-2 1081  

Inkommet anonymt brev 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen i brevet, och understryker 

vikten av samarbetet med personalorganisationerna enligt samverkansavtalet. 

Ärendet 

Nämndens ordförande har tagit emot ett anonymt brev, i vilket man beskriver 

upplevda psykosociala arbetsmiljöproblem på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) föreslår följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen i brevet, och understryker 

vikten av samarbetet med personalorganisationerna enligt samverkansavtalet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Bodil Wennerströms (S) 

förslag till beslut, och finner att det antas.  
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§ 77/2021   Dnr: 2020-63 

Information om situationen angående Covid-19 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för den aktuella situationen kring 

covid-19-pandemin: 

● Arbetsutskottet får ta del av en veckorapport som skickats till Länsstyrelsen. I 

denna beskrivs de förebyggande åtgärder som vidtagits. Riskbedömningar ska 

göras och aktiviteter ska anpassas som kan innebära risk för smittspridning. 

Rektorer har fått information om i vilka lägen barn/elever ska hållas hemma. Den 

samlade bedömningen är att kommunen har hög efterlevnad av råd, 

rekommendationer och riktlinjer inom nämndens verksamheter. 

● Västra Götalandsregionen har nyligen informerat om att en ny, förbättrad 

provtagningsrutin av elever kommer att införas succesivt under de följande 

veckorna. 

● På Marks gymnasieskola har det skickats ut ett brev till elever, vårdnadshavare 

och personal där man uppmanar alla, både lärare, elever och andra som vistas i 

skolan att vaccinera sig. För att underlätta möjligheten till vaccination kan skolan i 

samarbete med Närhälsan i Mark erbjuda vaccination på skoltid, på skolan.  

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 78/2021   Dnr: 2020-3 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den  

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får  

arbetsutskottet information om det arbete som pågår och det utvecklingsarbete 

som sker inom verksamheten. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsutvecklare Christina Engström lämnar en lägesrapport för 

verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten (AME). Fokusområden i september är 

bland annat: 

- Beviljade projektpengar för att starta upp ”samhällvägledning och 

arbetsmarknad” 

- Strategi- och planeringsdagar 

- Start av studie- och yrkesvägledningstjänster inom Arbetsmarknadscenter 

- Förslag på ny enhet vid namn ”Möbelbruket” utifrån bifallen motion i 

kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet utgörs idag av tre enheter 

(vuxenutbildningen, Arbetsmarknadscenter inklusive flyktingmottagning 

samt Naturvårdslaget). Utifrån det nya förslaget skulle verksamheten kunna 

komma att bestå av fyra till fem enheter omkring år 2022-2024. 

- Diskussioner med berörda parter om framtida lämpliga yrkesutbildningar. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 79/2021    

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 - däribland Björketorp, Hyssna, Lyckegårdens förskola, Solgårdens 

förskola, förskola i Sätila, Ubbhult och Ängskolan. 

 

 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin, förvaltare Katja Drugge och verksamhetschef Tomas 

Arvidsson från teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 80/2021   Dnr: 2021-140 

Delårsrapport 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med delårsrapporten. Förvaltningschefen 

uppdras att till nämndens sammanträde den 13 september redovisa 

delårsrapporten i sin helhet för beslut. 

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. Nämndernas 

rapporteringar ligger till grund för redovisningen. Det ekonomiska resultatet för 

januari till augusti har analyserats och en prognos för året är framtagen. Andra 

föremål för analys i rapporten är bland annat effekter av pandemin, grundskolans 

och gymnasiets resultat, olika faktorer inom förskolan och förändringar inom 

vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till delårsrapport 2021, version 1.0 (exklusive ekonomidelar) 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin, verksamhetsutvecklare Christina Engström, 

förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Marie Tell, Caroline 

Ekberg och Caroline Billing samt ekonomer Johan Höglund, Marie Wank och Hanna 

Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Arbetsutskottet har tagit del av arbetet med delårsrapporten. Förvaltningschefen 

uppdras att till nämndens sammanträde den 13 september redovisa 

delårsrapporten i sin helhet för beslut. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 81/2021   Dnr: BUN 2020-161 600 

Upplägg på verksamhet kring återbruk av möbler, utrustning 

och material 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-161 600-6) som återrapport utifrån uppdrag i Kommunfullmäktiges beslut (§ 

11/2021) avseende motion om återbruksverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet i 

samverkan med Västra Götalandsregionen och återkomma med konkret förslag till 

samarbetsavtal så snart det utformats. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att från den 1 januari 2022 

starta ”Möbelbruket” som ny verksamhet med inriktning på möbelrenovering och 

tapetsering.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut § 11/2021 bifallit en motion om att inrätta 

återbruk av möbler, utrustning och material i kommunens verksamheter. Barn- och 

utbildningsnämnden gavs där i uppdrag att, i samverkan med teknik- och 

servicenämnden, genomföra en förundersökning och ta fram ett upplägg på en 

sådan verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 

den 30 september. 

Verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten har för nämndens räkning utfört 

sondering inom kommunen, och även haft kontakt med Västra Götalandsregionen. 

Detta då det varit känt att det på regional nivå finns ett pågående projekt för att 

hantera möbelcirkulation. Med detta som utgångspunkt har förvaltningen tagit fram 

ramar för hur arbetet kan ske på lokal nivå i Marks kommun och i samverkan med 

regionen. 

Ärendets behandling 

KF § 11 2021 Motion om återbruk bifalles 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2020-161 600-6, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-161 600-6) som återrapport utifrån uppdrag i Kommunfullmäktiges beslut (§ 

11/2021) avseende motion om återbruksverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet i 

samverkan med Västra Götalandsregionen och återkomma med konkret förslag till 

samarbetsavtal så snart det utformats. 



Sida 16(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att från den 1 januari 2022 

starta ”Möbelbruket” som ny verksamhet med inriktning på möbelrenovering och 

tapetsering. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsutvecklare Christina Engström redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 82/2021   Dnr: BUN 2021-95 

Ansökan från Pärlan, Montessoriskolan i Skene AB om att 

starta förskola i Kinna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Montessoriskolan Pärlan i Skene AB medges tillstånd att starta fristående förskola 

enligt projekt Ytterås Boråsvägen 29, Kinna.  

Ärendet 

Montessoriskolan Pärlan har den 17 maj inkommit med en ansökan om att starta en 

fristående förskola i centrala Kinna, Marks kommun. Montessoriskolan Pärlan 

ansöker om godkännande för att bedriva en verksamhet med omfattning för cirka 

40 barn. Vid denna typ av ansökan har kommunen att utreda om företaget 

uppfyller uppställda krav för att bedriva fristående förskola, och om tillstånd kan 

ges utifrån det. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet genom att granska 

handlingarna och utreda om ansökan uppfyller befintliga riktlinjer, beslutade av 

barn- och utbildningsnämnden i § 90 2013. 

Ärendets behandling 

Ansökan med bilagor, inkomna 2021-05-17 

BUN § 90 2013 Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående enheter 

Riktlinjer för godkännande och tillsyn daterade 2013-11-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-95-2, med följande förslag till beslut: 

Montessoriskolan Pärlan i Skene AB medges tillstånd att starta fristående förskola 

enligt projekt Ytterås Boråsvägen 29, Kinna. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson och Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 83/2021   Dnr: BUN 2021-19 6101 

Begäran om att bedriva pedagogisk omsorg, från Ekolek 

Barnomsorg AB 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Ekolek Barnomsorg AB medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks 
kommun. 

Ärendet 

Ekolek Barnomsorg AB har den 2 februari inkommit med en ansökan 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. Vid denna typ av ansökan har kommunen att utreda om 
företaget uppfyller uppställda krav för att bedriva fristående förskola, och om 
tillstånd kan ges utifrån det. 

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

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 27 
maj, då ärendet återremitterades till förvaltningen med hänvisning till att det 
behövdes mer information om lokalerna och den tänkta personalens 
utbildningsnivå. 

Ärendets behandling 

Ansökan med bilagor, inkomna 2021-02-02 

BUN § 90 2013 Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående enheter 

Riktlinjer för godkännande och tillsyn daterade 2013-11-12 

BUN AU § 68 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-19 6101-11, med följande förslag till 

beslut: 

Ekolek Barnomsorg AB medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks 

kommun. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson och Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 84/2021    

Analys av AME:s verksamhet till budgetberedningen 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) informerar om att man i budgetberedningen pratat om att en 

analys av verksamheten arbetsmarknad och integration kommer efterfrågas från 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 

 


