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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-10-28 

Tid:   kl. 08:30 – 13:50. Pauser 10.00-10.15 och 11.30-12.20. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson (§§ 104-110. Delvis distansdeltagande via 

Teams) 

 (S) Petra Vogel tjänstgör för Bodil Wennerström (S) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Catarina Johansson 

(S) Yasin Abbes 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 103-109 

 Camilla Tibblin 

(distansdeltagande via 

Teams) 

Kvalitetsutvecklare §§ 103-109 

 Johan Westerberg Rektor § 108 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör § 110 

    

 Övriga närvarande   

 Jessica Rodén (S) Ordförande 

kommunstyrelsen 

§ 110 

 Tomas Johansson (M) Vice ordförande 

kommunstyrelsen 

§ 110 

    

Utses att justera: Arthur Thiry (V) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-04 kl. 09.30 
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Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 103-110 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Arthur Thiry (V) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, §§ 103-110 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-04 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 103/21 

Förändring av dagordning § 104/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 105/21 

Deltagande vid Forum för barn och unga § 106/21 

Nämndplan 2022-2023 § 107/21 

Information om RIG § 108/21 

Nämndplan 2022-2023 § 109/21 

Aktuella frågor i förvaltningsledningen § 110/21 
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§ 103/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 104/2021     

Fastställande av dagordning 

 

Arbetsutskottets beslut 

Ändringarna av ärendelistan antas. 

Dagens sammanträde 

Leif Sternfeldt (C) informerar om att två punkter behöver tillföras dagordningen: 

- Deltagande vid Forum för barn och unga  

- Information om RIG 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de föreslagna ändringarna kan antas, och finner att så sker. 
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§ 105/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

 

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll. 
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§ 106/2021    

Deltagande vid Forum för barn och unga 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har rätt att delta vid 

Forum för barn och unga den 11-12 november, och har rätt till ersättning i form av 

arvode och förlorad arbetsinkomst. 

Ärendet 

Samtliga i barn- och utbildningsnämnden har blivit inbjudna att delta vid 

konferensen ”Forum för barn och unga 2021 – hedersrelaterat våld och förtryck” 

den 11-12 november. Enligt delegationsordningen är det arbetsutskottet som 

beslutar om huruvida deltagande i kurser, konferenser och dylikt för ledamöter och 

ersättare får ske - och om man då blir berättigad till arvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. 

Ärendets behandling 

Inbjudan till konferensen ”Forum för barn och unga 2021 – hedersrelaterat våld och 

förtryck” 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, beslutad 2019-03-12, § 26 

senast uppdaterad 2021-04-15 § 42 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun, beslutat 2018-06-20, KS § 109 dnr KS 2018-82 

003 

Dagens sammanträde 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har rätt att delta vid 

Forum för barn och unga den 11-12 november, och har rätt till ersättning i form av 

arvode och förlorad arbetsinkomst. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsekreterare 
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§ 107/2021   Dnr: BUN 2021-91 

Nämndplan 2022-2023 

 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har 

kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 

verksamhetsår upprätta nämndplaner. Utifrån fullmäktiges budget fastställer 

nämnden i sin nämndplan inriktning och prioriteringar för sin verksamhet.  

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger  

även på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds.  

Arbetsutskottet utgör arbetsgrupp för nämndplan 2022-2023 (genom beslut § 87 i 

juni 2021).  

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningen och arbetsutskottet tittar gemensamt på föregående nämndplan, och 

diskuterar dess innehåll inför att förvaltningen skall arbeta fram ett förslag på ny 

nämndplan. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander går bland annat igenom tidplan för arbetet 

vad gäller tillfällen för samverkan, ytterligare arbete i arbetsutskott och slutligen 

beslut i nämnd i december.  

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 

Ärendet återupptas efter § 108. 
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§ 108/2021    

Information om RIG 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. Rektor bjuds in till att besöka nämndens 

sammanträde den 11 november för att ge samma information. 

Ärendet 

Riksidrottsgymnasiet (RIG) vid Marks gymnasium har de senaste veckorna fått 

medial uppmärksamhet, detta i samband med att det anmälts att det förekommit 

kränkningar på dess elevboende. Rektor Johan Westerberg redogör för 

arbetsutskottet vad som inträffat och tidslinje för samtliga händelser och åtgärder. 

Ett pressmeddelande har publicerats på kommunens hemsida, som redogör för 

skolans inställning, hantering och även på vilket sätt huvudmannen är inkopplad. I 

Marks kommun har rektorer delegation på att utreda och åtgärda kränkande 

behandling, men i det aktuella fallet görs en mer omfattande utredning av två 

tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Rektor Johan Westerberg redogör för ärendet. 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Arbetsutskottet noterar informationen. Rektor bjuds in till att besöka nämndens 

sammanträde den 11 november för att ge samma information. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 109/2021   Dnr: BUN 2021-91 

Nämndplan 2022-2023 

Arbetsutskottets beslut 

Förvaltningschefen uppdras återkomma med följande: 

- förslag på tillägg och revideringar i nämndplanen utifrån kommunstyrelsens 

förslag till budget för 2022-2025 till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

november, 

- förslag på ändringar som tydliggör uppföljning av grunduppdragen, 

- specifikation på varje post i driftsbudgeten och tydligt visa underposter med 

kostnad, 

- förslag på hur nämndens övergripande styrning kan förtydligas till exempel 

genom två nya avsnitt: 

2.2 Nämndens prioriteringar 

2.3 Roller och ansvar. Roller och ansvar kan tydliggöras med riktlinjer. 

Samtliga uppdrag ska presenteras på presidiemöte och finnas inlagda i 

nämndplanen till nästa sammanträde med arbetsutskottet. Före arbetsutskottet ska 

den samverkas i FSG. Synpunkter kan bifogas som bilaga till arbetsutskott och 

nämnd. 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har 

kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 

verksamhetsår upprätta nämndplaner. Utifrån fullmäktiges budget fastställer 

nämnden i sin nämndplan inriktning och prioriteringar för sin verksamhet.  

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger  

även på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds.  

Arbetsutskottet utgör arbetsgrupp för nämndplan 2022-2023 (genom beslut § 87 i 

juni 2021). 

Ärendets behandling 

Ärendet har behandlats tidigare vid sammanträdet (§ 107). 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell och 

kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin föredrar ärendet och samlar in synpunkter från 

arbetsutskottet inför årets nämndplanearbete. 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Förvaltningschefen uppdras återkomma med följande: 

- förslag på tillägg och revideringar i nämndplanen utifrån kommunstyrelsens 

förslag till budget för 2022-2025 till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

november, 

- förslag på ändringar som tydliggör uppföljning av grunduppdragen, 

- specifikation på varje post i driftsbudgeten och tydligt visa underposter med 

kostnad, 

- förslag på hur nämndens övergripande styrning kan förtydligas till exempel 

genom två nya avsnitt: 

2.2 Nämndens prioriteringar 

2.3 Roller och ansvar. Roller och ansvar kan tydliggöras med riktlinjer. 

Samtliga uppdrag ska presenteras på presidiemöte och finnas inlagda i 

nämndplanen till nästa sammanträde med arbetsutskottet. Före arbetsutskottet ska 

den samverkas i FSG. Synpunkter kan bifogas som bilaga till arbetsutskott och 

nämnd. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 110/2021   Dnr: BUN 2021-176, BUN 2021-

178, BUN 2021-179, BUN 2021-180, BUN 2021-181, BUN 

2021-182, BUN 2021-183 

Aktuella frågor i förvaltningsledningen 

 

Ärendet 

Arbetsutskottet har till dagens sammanträde bjudit in kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande, samt kommundirektör, för att gemensamt 

diskutera kritik mot samverkan. Förvaltningen har för närvarande inte ett 

fungerande samverkanssystem, som uttryckt från både personalorganisationer och 

från arbetsgivarsidan. Flera fackförbund har lämnat in så kallade 

tvisteframställningar, där man menar att arbetsgivaren inte fullgjort sina 

skyldigheter vad gäller samverkan i flera ärenden. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och förvaltningschef Mari Sandell 

Molander redogör för de möten som skett dem emellan, samt med 

personalföreträdare. Det pågår också ett samarbete med kommunens HR-avdelning 

utifrån ambitionen att få till en fungerande samverkansmodell. 

Kommunstyrelsens presidium och arbetsutskottet diskuterar det förändringsarbete 

som skett de senaste tre åren, och även politiska önskemål om fortsatt 

förändringsarbete i ett sammanhang med en godtagbar nivå på samverkan.  

Kommundirektör och förvaltningschef kommer att arbeta för att hitta en 

framkomlig väg och även stämma av med övriga förvaltningschefer i kommunen så 

att man agerar någorlunda likartat. 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 


