
 Sida 1(16) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2022-04-28 

Tid:   kl. 08:30 – 12:45. Paus 10:20 – 10:35. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Yasin Abbes 

 (L) Niklas Herneryd 

 (SD) Jarl Krüger 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Petra Vogel 

(S) Bodil Wennerström 

(V) Arthur Thiry 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Maria Fransson Tf verksamhetschef § 48 

 Helena Karlsson Tf enhetschef § 48 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 49 

 Johan Höglund Ekonom § 49 

 Marie Wank Ekonom § 49 

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 49-50 

 Linda Gustafsson Utredare § 52 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 53 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-04 kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 45-54 
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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 

2022-04-28, §§ 45-54 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-05-05 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-27 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 45 

Fastställande av dagordning § 46 

Uppföljning av föregående protokoll § 47 

Information från förvaltningen § 48 

Aprilrapport 2022 § 49 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 50 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden § 51 

Möjligheter och konsekvenser av fria mensskydd på skolor § 52 

Lägesrapport lokaler § 53 

Övriga frågor § 54 
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§ 45/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 46/2022    

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) önskar en presentation av den relativt nya bemanningsenheten 

längre fram. 

Niklas Herneryd (L) önskar att förvaltningen på nämndens nästa sammanträde 

redogör för konkret plan och avstämning vad gäller de tvister med fackförbund som 

varit aktuella under våren.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 47/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll. 

  



Sida 8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-04-28   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 48/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor på 

förvaltningen. 

Tillförordnad verksamhetschef Maria Fransson och tillförordnad enhetschef Helena 

Karlsson redogör för förvaltningens arbete och stödinsatser på Ängskolan under 

våren. För att lugna den turbulens som förekommit, har man bland annat placerat 

fler ungdomsutvecklare på skolan i syfte att höja vuxennärvaron.  

I samarbete med SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) har man sammanställt en 

skrivelse till trygghets- och säkerhetsrådet där man uttryckt sin bild av att det 

förekommer gängbildningar, framför allt i centralorterna. Man har också en bild av 

att gängbildningar sker lägre och lägre ned i åldrarna. Man har uttryckt önskemål 

om metodutbildning.  

Inom det pedagogiska på Ängskolan har man insatser kring extra anpassningar och 

särskilt stöd och matematik. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 49/2022   Dnr: BUN 2022-51 

Aprilrapport 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

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 2022, samt beslut 

och åtgärder vid eventuella indikatorer på att uppdrag inte kommer uppfyllas. 

Andra områden som analyseras är personal och ekonomi. 

Till dagens sammanträde har förvaltningen inte kunnat sammanställa någon 

information om ekonomin, eftersom april månad behöver löpa ut innan ekonomin 

för första tertialet kan analyseras. Förvaltningen redovisar därför primärt statistik 

från verksamheterna i form av skolresultat, svar på elevenkäter och liknande.  

Viktiga förändringar beskrivs, exempelvis ändrade läroplaner och ny princip för 

betygssättning i grundskolan och grundsärskolan.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens aprilrapport, version 1.0 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin 

redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen, och finner att så sker. 
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§ 50/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

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

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Verksamhetschef ger vanligtvis 

månadsvisa rapporter till barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, 

där även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier närvarar. Inför 

sammanträdet i maj har verksamhetschef sammanställt en skriftlig lägesrapport 

baserat på underlag från den lokala ledningen – det vill säga chefer och rektor hos 

Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 51/2022   Dnr: BUN 2022-3 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare för beslut i barn- och utbildningsnämnden 

utan förslag till beslut. 

Förvaltningschef uppdras att omarbeta delegationsordningen utifrån dagens 

diskussioner. 

Förvaltningschef uppdras initiera en dialog med teknik- och serviceförvaltningen 

avseende vilken av nämnderna som är att se som livsmedelsföretagare, enligt 

barn- och utbildningsnämndens delegation vad gäller ansvar för att anmäla 

livsmedelsanläggningar till miljöenheten. 

Ärendet 

Kommunala myndigheter behöver upprätta så kallade delegationsordningar - 

styrdokument som delegerar beslutanderätt till olika anställda. Det finns ingen 

skarp, tydlig gräns för vad som behöver delegeras och inte, men klart är att 

delegation behövs i de fall lag eller annan författning säger att ”huvudmannen” eller 

”kommunen” har att besluta i ett visst ärende. Med huvudman eller kommun avses 

då barn- och utbildningsnämnden, om beslut om delegation saknas. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om en delegationsordning vid 

mandatperiodens start, och den har sedan dess reviderats (mindre justeringar) 

flera gånger. Någon omfattande översyn har dock inte gjorts på många år, och det 

är mycket angeläget om att delegationsordningen kompletteras, utvidgas och 

uppdateras utifrån ny eller upphävd lagstiftning. 

Det upprättade förslaget till ny delegationsordning har arbetats fram under våren, 

och har behandlats vid tidigare tillfällen i arbetsutskott och nämnd.  

Nuvarande förslag har varit utskickat för synpunkter till bland annat rektorer och 

fackliga representanter. Till dagens sammanträde har det framkommit att det finns 

synpunkter på förslaget som ännu inte inkommit, men som bör tas tillvara. 

Arbetsutskottet behöver därför ta ställning till huruvida ännu en runda för 

synpunkter ska genomföras. 

Ärendets behandling 

Nuvarande delegationsordning, beslutad 2019-03-12 senast reviderad 2021-01-14 

BUN AU § 8 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med diarienummer BUN 2022-3-2 

BUN AU § 25 2022 
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BUN § 27 2022 

Förvaltningens förslag till ny delegationsordning daterad 2022-04-19 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat 

förslag. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar följande: 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare för beslut i barn- och utbildningsnämnden 

utan förslag till beslut. 

Förvaltningschef uppdras att omarbeta delegationsordningen utifrån dagens 

diskussioner. 

Förvaltningschef uppdras initiera en dialog med teknik- och serviceförvaltningen 

avseende vilken av nämnderna som är att se som livsmedelsföretagare, enligt 

barn- och utbildningsnämndens delegation vad gäller ansvar för att anmäla 

livsmedelsanläggningar till miljöenheten. 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att så sker. 
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§ 52/2022   Dnr: BUN 2022-14 

Möjligheter och konsekvenser av fria mensskydd på skolor 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att införa en provperiod med fria mensskydd på 

Marks gymnasieskola samt kommunens högstadieskolor och skolor med 

årskurs 4–6. Provperioden genomförs med en engångskostnad om maximalt 

145 000 kr för inköp. 

2. Efter årsskiftet 2022/2023 ges en återrapport till nämnden som redovisar 

elevernas åsikter om införandet, användningsgrad samt vad nämndens 

löpande kostnader väntas bli vid ett permanent införande. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 december 2021 beslut om att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att 

tillhandahålla fria mensskydd för flickor i grundskolan och gymnasiet. Beslutet togs 

med anledning av ett initiativärende från Markmajoriteten genom Leif Sternfeldt 

(C), med följande lydelse: 

”Under den kommunpolitiska debatten som ägde rum under gymnasiets 

demokrativecka ställdes en sms-fråga av en studerande om det finns möjlighet att 

ordna fria mensskydd för flickor i grundskola och gymnasium. Samtliga partier som 

deltog i debatten tyckte att det var en bra fråga. Nämnden vill därför få belyst hur 

det kan genomföras, vilka åldersgrupper som berörs och vilka kostnader som följer 

med ett införande (…)” 

Förvaltningen har med anledning av uppdraget utrett frågan utifrån frågeställningar 

om potentiella upplägg och kostnadsalternativ, samarbete med funktioner inom 

teknik- och serviceförvaltningen, hur det ser ut på skolor i dagsläget med mera. 

Ärendets behandling 

BUN § 169 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att införa en provperiod med fria mensskydd på 

Marks gymnasieskola samt kommunens högstadieskolor och skolor med årskurs 4–

6. Provperioden genomförs med en engångskostnad om maximalt 145 000 kr för 

inköp. 

2. Efter årsskiftet 2022/2023 ges en återrapport till nämnden som redovisar 

elevernas åsikter om införandet, användningsgrad samt vad nämndens löpande 

kostnader väntas bli vid ett permanent införande. 
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Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson och nämndsekreterare Anna Brogren redogör för 

ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 53/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Arbetsutskottets beslut 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 12 maj utforma ett 

förslag till yttrande från Barn- och utbildningsnämnden över förslag till starttillstånd 

för byggnation av nya skollokaler i Skene, utifrån dagens diskussioner. 

Dagens sammanträde 

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Arbetsutskottet får 

vid dagens sammanträde information om bland annat: 

● kommunstyrelsens beslut avseende skolbyggnad i Björketorp 

● planerad ombyggnation i Fotskäl på grund av trängsel 

● planerad eventuell flytt av Horreds folkbibliotek till skolans lokaler 

● förstudie gällande förskola och skola i Hyssna som har skickats till 

kommunstyrelsen 

● Detaljplan för Skene 3:16 där barn- och utbildningsnämnden planerar byggnation 

av förskola (Lindängstomten) som har vunnit laga kraft 

● Önskemålet om 6-avdelningsförskola på befintlig tomt i Sätila har visat sig svårt 

att genomföra. Teknik- och serviceförvaltningen kommer förhoppningsvis ge mer 

information i juni. 

● pågående detaljplanearbete i Ubbhult 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar följande: 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 12 maj utforma ett 

förslag till yttrande från Barn- och utbildningsnämnden över förslag till starttillstånd 

för byggnation av nya skollokaler i Skene, utifrån dagens diskussioner. 

 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att så sker. 
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§ 54/2022    

Övriga frågor 

Inga ytterligare frågor ställs. 

 


