
 Sida 1(17) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2022-06-02 

Tid:   kl. 08:30 – 11:50. Paus 10:25 – 10:40. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (M) Elise Benjaminsson (ordförande) 

 (S) Petra Vogel tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) 

 (S) Yasin Abbes 

 (L) Niklas Herneryd 

 (SD) Jarl Krüger 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Bodil Wennerström 

(V) Arthur Thiry 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 64 

 Johan Höglund Ekonom §§ 65-66 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 65 

 Erik Glansin Projektledare (TSF) § 65 

 Lars Jönsson Planarkitekt (SUE) § 65 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör  

(SUE) 

§ 65 

 Marie Tell Verksamhetschef § 66 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 66 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 66 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 66 

    

Utses att justera: Yasin Abbes (S) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-08 kl. 16:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 55-66 

Anna Brogren 

Ordförande 

Elise Benjaminsson (M) 

Justerande 

Yasin Abbes (S) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-06-02, §§ 55-66 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-08 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-06-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 55 

Fastställande av dagordning § 56 

Uppföljning av föregående protokoll § 57 

Information från förvaltningen § 58 

Arbetsgrupp för nämndplan 2023-2024 § 59 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

§ 60 

Remissvar på Hållbarhetsprogram för Marks kommun § 61 

Interkommunala ersättningar Sjuhärad samt prislista 

modersmål 

§ 62 

Övrigt och allmänna frågor § 63 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 64 

Lägesrapport lokaler § 65 

Budgetunderlag 2023-2026 § 66 
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§ 55/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 56/2022     

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

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

längre fram. Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om att det är 

inplanerat till septembermötet. 

 

Niklas Herneryd (L) uttrycker ett önskemål om att se över skolskjuts i samband 

med omsorg, detta utifrån att socialförvaltningen i dagsläget bär kostnader som 

eventuellt skulle kunna ligga på barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Ordningen på ärenden ändras utifrån utskickad kallelse. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 57/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde  

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll.  
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§ 58/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor på 

förvaltningen. 

Niklas Herneryd (L) frågar om skolavslutning och lägesbild kring skolresultat och 

status på personal. Förvaltningschefens bild, utifrån samtal med 

personalorganisationerna, är att vi utifrån pandemiåren fortfarande har en uttröttad 

personalstyrka som är i stort behov av återhämtning. 

Bodil Wennerström (S) frågar om förändringar på vuxenutbildningen så som ett 

kommande rektorsbyte. Frågan återupptas under punkten lägesrapport 

Arbetsmarknad och integration, då vuxenutbildningen är en del av den enheten. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 59/2022   Dnr: BUN 2022-54 

Arbetsgrupp för nämndplan 2023-2024 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, som 

arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporteras vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-08. 

Förvaltningschef får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen. 

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. Nämndplanen är en konkretisering av 

kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, och anger nämndens mål, riktlinjer och 

uppdrag till förvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-12-22 beslut om att anta en 

nämndplan för år 2022-2023. Nämndplanen hade framarbetats av en 

nämndplanegrupp, vilken utgjordes av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. Inför arbete med nämndplan 2023-2024 behöver beslut fattas 

rörande bildandet av ny nämndplanegrupp. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, som 

arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporteras vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-08. 

Förvaltningschef får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen vid tre mötestillfällen 

under hösten. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut, med ändringen att förvaltningschefen får i uppdrag att 

sammankalla arbetsgruppen utan ett angivet antal mötestillfällen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, med Niklas Herneryds (L) ändringsförslag, och finner att så sker. 
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§ 60/2022   Dnr: BUN 2020-63 60 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut den 10 juni 2021 § 85 att tillåta 

arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs 

att gälla tills vidare. 

Ärendet 

Vid utbrottet av Covid-19 beslutade barn- och utbildningsnämnden att tillåta de 

förtroendevalda i nämndens arbetsutskott att ha möjlighet att vid behov delta på 

utskottets sammanträden på distans. När pandemin nu inte längre har samma 

påverkan på samhället, har nämnden att ta ställning till huruvida distansdeltagande 

ska fortsätta vara tillåtet. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslut den 10 juni 2021 § 85 att tillåta 

arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs 

att gälla till och med den 31 december 2022. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut, med ändringen att beslutet förlängs att gälla tills vidare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, med Niklas Herneryds (L) ändringsförslag, och finner att så sker. 
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§ 61/2022   Dnr: BUN 2022-89 

Remissvar på Hållbarhetsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2022-89-2 som nämndens remissvar på utkast till styrdokumentet Hållbara 

Mark 2030, Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030. 

Ärendet 

Enligt budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för kommunens 

arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett utkast på sådant styrdokument, 

kallat Hållbara Mark 2030. Utkastet har tagits fram utifrån omvärldsbevakning samt 

i dialog med förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en remissrunda av styrdokumentet, 

som ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Remissversion av Hållbarhetsprogram 

KSAU § 115 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2022-89-2 som nämndens remissvar på utkast till styrdokumentet Hållbara 

Mark 2030, Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 62/2022   Dnr: BUN 2022-99 

Interkommunala ersättningar Sjuhärad samt prislista 

modersmål 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för 

interkommunal ersättning mellan kommunerna i Sjuhärad för läsåret 2022/2023 

enligt följande: 

Pris fritidshem/grundskola per år 

År Fritids 6-12 år Förskoleklass Grundskola 1-6 Grundskola 7-9 

22/23 32 848  67 786 86 071 95 060 

Jämf 21/22 34 661 66 802 84 302 93 764 

 

Pris förskola per år 

År Förskola 1-2 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 1-2 

år över 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

över 15,01 h/v 

22/23 65 379  139 474  53 338 113 789 

Jämf 21/22        66 084 140 980       54 540 116 353 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för modersmål 

med 15 120 kr som interkommunal ersättning och 16 027 kr som ersättning för 

fristående utförare. Ersättningen avser helår 2022 och regleras med 1/12-del varje 

månad. 

Ärendet 

Ekonomerna inom barnomsorg och grundskola i Sjuhäradskommunerna har 

tillsammans sammanställt underlag till fastställande av prislista läsåret 2022/2023 

vad gäller ersättning för barn och elever med folkbokföring i annan 

Sjuhäradskommun, som barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om. 

När elever går i skola i annan kommun än där man är folkbokförd, eller hos 

fristående utförare, betalar kommunen ersättning till den som bedriver 

undervisningen. Den prislista som barn- och utbildningsnämnden fastställer 

innefattar inte modersmål. I de fall eleven undervisas i modersmål kan ersättning 

behöva regleras och därför behöver nämnden fatta ett beslut om ersättningsnivå. 

Det framräknade ersättningen innehåller kostnad för undervisning, förberedelsetid, 

resor, lokaler och lärverktyg. 
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Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för 

interkommunal ersättning mellan kommunerna i Sjuhärad för läsåret 2022/2023 

enligt följande: 

Pris fritidshem/grundskola per år 

År Fritids 6-12 år Förskoleklass Grundskola 1-6 Grundskola 7-9 

22/23 32 848  67 786 86 071 95 060 

Jämf 21/22 34 661 66 802 84 302 93 764 

 

Pris förskola per år 

År Förskola 1-2 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 1-2 

år över 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

över 15,01 h/v 

22/23 65 379  139 474  53 338 113 789 

Jämf 21/22        66 084 140 980       54 540 116 353 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för modersmål 

med 15 120 kr som interkommunal ersättning och 16 027 kr som ersättning för 

fristående utförare. Ersättningen avser helår 2022 och regleras med 1/12-del varje 

månad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 63/2022   

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde  

Niklas Herneryd (L) frågar om skolskjuts för elever med omsorgsbehov. I dagsläget 

förekommer situationer då barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar kostanden 

till färdtjänst/LSS inom socialförvaltningen. Det har visat sig att processen och 

ansvarsfördelningen skulle behöva tydliggöras. 

Elise Benjaminsson (M) informerar om en skrivelse från kommunstyrelsens 

arbetsutskott, skickat till förvaltningen den 30 maj. Skrivelsen innehåller en fråga 

till barn- och utbildningsnämnden som skall besvaras senast den 15 september. 

Frågan rör uppföljning av barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete och 

redovisning av åtgärder utifrån vårens arbetsmiljökartläggning. Presidiet har 

bedömt att nämnden inte hinner behandla ärendet den 9 juni, utan tar upp det den 

15 september och då med omedelbar justering. 

Bodil Wennerström (S) framför önskemål om att få en fördjupad föredragning av 

arbetsmiljökartläggningen av representant från företagshälsovården. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 64/2022   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, 

dit även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier bjuds in till att närvara. 

Inför sammanträdet i juni 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 bilagor), 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 besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 65/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde 

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Arbetsutskottet får 

vid dagens sammanträde information om bland annat pågående arbete inför 

byggnation av förskolor i Sätila och Hyssna. Tjänstepersoner från 

Samhällsutvecklingsenheten deltar på sammanträdet för att ge arbetsutskottet en 

utvidgad bild av förutsättningarna när det kommer till planering och exploatering.  

I Sätila är verksamheten nöjd med nuvarande placering, men bygganden behöver 

ersättas. Sätila har hög grad av inflyttning, och förvaltningen kommer behöva 

utöka kapaciteten på förskoleplatser på fler ställen i orten. Att bygga nytt på 

befintlig tomt kommer inte att räcka för att möta efterfrågan på platser. 

Samhällsutvecklingsenheten redogör för de förutsättningar som finns i områdena 

när det kommer till kommunägd mark och att ta jordbruks- respektive skogsmark i 

anspråk. Beroende på vilken mark man exploaterar, finns det risk för 

överklaganden och utdragna rättsprocesser.   

 

Enhetschef Malin Ankarstrand, projektledare Erik Glansin, planarkitekt Lars Jönsson 

och exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet. 
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§ 66/2022   Dnr: BUN 2022-54 

Budgetunderlag 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2023–2026.  

Ärendet 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Budget utgör ett viktigt 

underlag för nämndens planering och innehåller en analys av verksamhetens 

resultat med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet, samt en analys av 

verksamhetens resultat i förhållande till andra kommuners. 

Budgetunderlaget anger de förutsättningar nämnden planerar för att förbättra låga 

resultat.  

Budgetunderlaget beskriver också hur nämnd och verksamhet planerar att 

omhänderta förändrade omvärldsfaktorer så som exempelvis lagändringar, 

befolkningsutveckling och brist på vissa kompetenser. 

Ärendets behandling 

KSAU § 52 2022 

Anvisning till planeringsrapporter under 2022 

Förvaltningens förslag till budgetunderlag 2023-2026 (version 1.0) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2023–2026. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin, ekonom 

Johan Höglund samt verksamhetschefer Marie Tell, Caroline Ekberg och Caroline 

Billing redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 

 


