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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2022-09-01 

Tid:   kl. 08:30 – 14:50. Pauser 10:00-10:20, 12:00-13:00. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Elise Benjaminsson (M) 

 (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 §§ 67-78 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 72-74 

 Johan Höglund Ekonom §§ 72-74  

 Marie Wank Ekonom §§ 73-74 

 Petter Rosendahl Ekonom §§ 73-74 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 73-74, 79-

80 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 73-74 

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 73-74 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 73-74 

    

Utses att justera: Jarl Krüger (SD) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-08 kl. 16:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 67-82 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Jarl Krüger (SD) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-09-01, §§ 67-82 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-08 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 67 

Fastställande av dagordning § 68 

Uppföljning av förgående protokoll § 69 

Information från förvaltningen § 70 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

§ 71 

Lägesrapport lokaler § 72 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

§ 73 

Delårsrapport 2022 § 74 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 75 

Inrättande av ny enhet för möbelcirkulation § 76 

Riktlinjer för integrationsarbete och integrationsstrategi § 77 

Svar på revisionsrapport: Uppföljning av det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

§ 78 

Svar på revisionsrapport: Likvärdig skola - insatser för stöd 

och stimulans 

§ 79 

Riktlinjer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete § 80 

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar § 81 

Övrigt och allmänna frågor § 82 
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§ 67/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 68/2022    

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

Yasin Abbes (S) önskar få information om Ängskolan. Frågan lyfts under punkten 

”övrigt”. 

 

Yasin Abbes (S) har besökt Skolans dag och kommer att ta upp en fråga om 

ersättning för deltagandet under punkten ”övrigt”. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 

 

  



Sida 7(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-09-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 69/2022    

Uppföljning av förgående protokoll 

 

Dagens sammanträde  

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll. 
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§ 70/2022     

Information från förvaltningen 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor på 

förvaltningen. 

Ängskolan i Skene har under en tid haft problem med trygghet och studiero, vilket 

nämnden och arbetsutskottet fått information om tidigare. Skolstarten har enligt 

rektorerna fungerat väl, och höstterminen har så här långt visat på en något 

förbättrad situation. 

Förvaltningen har nu efter sommaren en del chefsrekryteringar att hantera då en 

verksamhetschef och några rektorer slutar och går vidare till andra tjänster. Vad 

gäller verksamhetschefen finns en konsultlösning från och med 12 september, som 

kommer nyttjas fram till att organisationsöversyn är färdigställd. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

  



Sida 9(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-09-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 71/2022   Dnr: BUN 2022-66 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan att 

lämna något förslag till beslut. 

Ärendet 

Under våren genomförde Previa en omfattande arbetsmiljökartläggning inom barn- 

och utbildningsförvaltningen. Som en del i kommunstyrelsens helhetsansvar för 

kommunkoncernens verksamheter och för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 

sin uppsiktsplikt har man bett barn- och utbildningsnämnden presentera hur 

nämnden avser att arbeta med resultatet från Previas kartläggning och vilka 

åtgärder som kommer att vidtas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt 

sammanträde den 18 maj (§ 152/2022) beslutat om att översända ett brev som 

barn- och utbildningsnämnden ska svara på senast den 15 september. 

Ärendets behandling 

KSAU § 152/2022  

Brev med fråga till barn- och utbildningsnämnden, daterat 11 maj 2022  

Brev med svar från förvaltningschef, daterat 29 augusti 2022 samt bilagor 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-66-8 och dess bilagor översänds 

till kommunstyrelsens arbetsutskott som svar på brev med fråga till barn- och 

utbildningsnämnden, daterat 11 maj 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden utan att lämna något förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 72/2022    

Lägesrapport lokaler 

Dagens sammanträde 

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Arbetsutskottet får 

vid dagens sammanträde information om bland annat status på nämndens största 

lokalprojekt ”Skeneskolan”. Bygglov är beviljat och väntad byggstart är nu i 

september.  

Ny förskola i Skene kommer att behöver skjutas upp cirka sex månader. 

Fotskäl förskola har meddelat att det finns problematik med trångboddhet. 

Arbetsutskottet diskuterar långsiktiga lösningar för skollokaler i kommunen. 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 
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§ 73/2022   Dnr: BUN 2022-118 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget, under förutsättning 

att projektet inte påverkar den prioriteringsordning för lokalinvesteringar som barn- 

och utbildningsnämnden har fattat beslut om (BUN 2021-51 29, § 45/2022). 

Nämndens bedömning är att kommunens investeringsmedel bör prioriteras till de 

lokalinvesteringar som barn- och utbildningsnämnden tidigare meddelat i sin 

prioriteringsordning, där grunden för prioriteringsordningen är av allvarlig och akut 

art.  

Ärendet 

Under flertalet år har bibliotek för allmänhet och skola i Horred hyrts in av extern 

fastighetsägare. Hyresavtalet är nu uppsagt av teknik- och serviceförvaltningen på 

grund av att lokalerna är bristfälliga med oacceptabel innemiljö. Teknik- och 

serviceförvaltningen har utrett inomhusmiljöproblemen tillsammans med RISE. 

På Sjöbyskolan i Horred finns idag tomställda lokaler som kan anpassas till ett 

tillgänglighetsanpassat bibliotek som kan nyttjas både av allmänhet och skola. 

Teknik- och serviceförvaltningen har därför initierat en förstudie med hjälp av BSV 

Arkitekter AB.  

Dialog har genomförts främst med kultur- och fritidsförvaltningen som primär 

lokalnyttjare, men även med barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ärendets behandling 

Begäran om synpunkter från TSN daterat 2022-06-17 

BUN § 45 2022 Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget, under förutsättning 

att projektet inte påverkar den prioriteringsordning för lokalinvesteringar som barn- 

och utbildningsnämnden har fattat beslut om (BUN 2021-51 29, § 45/2022). 

Nämndens bedömning är att kommunens investeringsmedel bör prioriteras till de 

lokalinvesteringar som barn- och utbildningsnämnden tidigare meddelat i sin 

prioriteringsordning, där grunden för prioriteringsordningen är av allvarlig och akut 

art. 

Skrivelse från Horredsbygdens byalag inkommet 2022-08-25 
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Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 74/2022   Dnr: BUN 2022-51 

Delårsrapport 2022 

Ärendet 

Nämnder och styrelser ska i delårsrapporten per 31 augusti lämna en uppföljning 

med helårsprognos för ekonomi, personal och verksamhetsresultat. 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att analysera och sammanställa nämnders 

och styrelsers rapporter och redovisa dessa till kommunfullmäktige.  

Marks kommun har mål- och resultatstyrning, vilket innebär att fokus i planering, 

genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för 

skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Rapporteringen ska göras 

utifrån risk och väsentlighet, vilket innebär att det i första hand är särskilt viktiga 

resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. 

Ekonomiskt resultat går att utläsa först några dagar in i september, och 

arbetsutskottet tar därför del av en preliminär delårsrapport utan ekonomidelar och 

utan något förslag till beslut från förvaltningen. Inför nämndens sammanträde 

kommer rapporten att kompletteras med ekonomikapitel samt justeras utifrån 

inspel från personalorganisationer.  

Ärendets behandling 

Anvisning för uppföljningsrapporter 2022 

Delårsrapport augusti (Barn- och utbildningsnämnden) version 1.0  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Mari Tell, Sara Dahlin, 

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

Petter Rosendahl och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 
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§ 75/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

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

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor dvs Arbetsmarknadsenheten (AME). 

Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till barn- och utbildningsnämnden samt 

dess arbetsutskott, där även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier 

närvarar. Inför sammanträde i september har verksamhetschef sammanställt en 

tjänsteskrivelse baserat på underlag från den lokala ledningen för AME– det vill 

säga chefer och rektorer hos Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och 

Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ekonomisk sammanställning Ukraina-relaterade utgifter 

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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§ 76/2022   Dnr: BUN 2020-161 600 

Inrättande av ny enhet för möbelcirkulation 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 november 2022 starta 

en ny enhet för möbelcirkulation inom ramarna för Arbetsmarknadsenheten. 

Verksamheten byggs upp successivt utifrån den av förvaltningen framtagna 

verksamhetsbeskrivningen och med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.   

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att 

återrapportera arbetet med särskilt fokus på de ekonomiska konsekvenserna och 

eventuella budgetmedel som måste tillskjutas och/eller underskott som måste 

hanteras, för ytterligare ställningstaganden i nämnden. 

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 återrapporterades under hösten 2021 till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 oktober 2021 och 

fattat beslut om att notera återrapporteringen från barn- och utbildningsnämnden. 

Man beslutade också att utredningen behövde kompletteras med bland annat 

helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika organisationsförslag, 

kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad tidsplan för införande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen tog då fram kostnadskalkyl, organisationsskiss, 

tid- och aktivitetsplan, verksamhetsbeskrivning samt en SWOT-analys. Barn- och 

utbildningsnämnden fattade beslut om att översända materialet till 

kommunstyrelsen, som i sin tur (§ 127/2022) beslutade att ställa sig bakom 

förslaget till upplägg. Man beslutade också, bland annat, att barn- och 

utbildningsnämnden själva ansvarar för att fatta beslut om att införa den nya 

verksamheten.  

Ärendets behandling 

Motion om återbruk av möbler, utrustning och material i Marks kommun 2019-02-

04 dnr KS 2019-109 420-1  

BUN § 137 2020  

KF § 11 2021  

BUN § 111 2021 
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KSAU § 305 2021  

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2020-161 600-10 (med bilagor)  

KS § 127 2022   

Förvaltningens tjänsteskrivelse (med bilagorna 1-5), samt följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 november 2022 starta 

en ny enhet för möbelcirkulation inom ramarna för Arbetsmarknadsenheten. Detta 

utifrån den av förvaltningen framtagna verksamhetsbeskrivningen samt under 

förutsättning att budget för ny enhet enligt framtagen kalkyl tilldelas för 2023 och 

därefter. Underskott under 2022 måste täckas i året bokslut. Nämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att en för verksamheten lämplig lokal 

ordnas. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 november 2022 starta 

en ny enhet för möbelcirkulation inom ramarna för Arbetsmarknadsenheten. 

Verksamheten byggs upp successivt utifrån den av förvaltningen framtagna 

verksamhetsbeskrivningen och med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.   

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att 

återrapportera arbetet med särskilt fokus på de ekonomiska konsekvenserna och 

eventuella budgetmedel som måste tillskjutas och/eller underskott som måste 

hanteras, för ytterligare ställningstaganden i nämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Leif Sternfeldts (C) förslag 

till beslut, och finner att så sker. 
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§ 77/2022   Dnr: BUN 2022-172 

Riktlinjer för integrationsarbete och integrationsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar integrationsplan för år 2023. Förvaltningschef 

uppdras att arbeta vidare och till nästa revidering utöka de delar som avser 

inkludering och delaktighet ur barn- och elevperspektiv. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillsätta en 

förvaltningsöverskridande arbetsgrupp i syfte att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen revidera och utveckla integrationsplanen inför år 2024. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är sedan den 1 januari 2020 ansvarig för en ny  

enhet för arbetsmarknad och integration (AME). I december 2021 fattade nämnden  

beslut om att ta fram en riktlinje för integrationsarbetet, samt att bereda förslag på  

integrationsstrategi för senare beslut i Kommunfullmäktige (utifrån deras uppdrag i  

Budget 2022-2023). 

  

En kommungemensam plan för integration - det vill säga en integrationsplan - ska  

peka ut effektiva integrationsinsatser för Marks kommun. Detta baserat på  

forskning och identifierade utmaningar utifrån insamlat material. Planen ska bidra  

till att nå de integrationspolitiska målen och att Marks kommuns integrationsarbete  

är:  

• Kunskapsbaserat - det vill säga att det bygger på forskning och  

kvalitetssäkrade metoder.  

• Samordnat - det vill säga tydlighet i vem som gör vad, när och hur.  

• Effektivt - det vill säga säkerställa att rätt insats ges i rätt tid.  

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på integrationsplan som bygger på  

förutsättningen att integration som helhet är en kommunövergripande fråga och ett  

större område än vad som ryms inom barn- och utbildningsnämndens ansvar och  

befogenheter. Planen har för avsikt att ange inriktning på det integrationsarbete  

som ryms inom Arbetsmarknadsenheten/barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till integrationsplan 2023 med bilagor, daterad 2022-08-19 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar integrationsplan för år 2023. Förvaltningschef 

uppdras att arbeta vidare och till nästa revidering utöka de delar som avser 

inkludering och delaktighet ur barn- och elevperspektiv. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillsätta en 

förvaltningsöverskridande arbetsgrupp i syfte att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen revidera och utveckla integrationsplanen inför år 2024. 

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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§ 78/2022   Dnr: BUN 2017-220 007 

Svar på revisionsrapport: Uppföljning av det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2017-220 007-7 som nämndens svar på kommunrevisionens fråga om vilka 

planerade åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av granskningens 

resultat. 

Nämnden anser att rekommendationerna om att stärka styrningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret och att stärka uppföljningen är uppfyllda. 

Bedömningen grundas på att ett kvalitets- och utvecklingsarbete är genomfört samt 

att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Arbetet utgår från 

kommunens befintliga styrdokument och riktlinjer samt årshjul för ledning och 

styrning. 

Ärendet 

PwC genomförde ett antal granskningar av Marks kommun åren 2016-2018. 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra ett antal uppföljande 

granskningar. De uppföljande granskningarna syftar till att bedöma om tillräckliga 

åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister och lämnade rekommendationer. De 

uppföljande granskningarna avsåg bland annat det kommunala aktivitetsansvaret 

för ungdomar mellan 16-19 år samt granskning DUA-överenskommelsen. Efter 

genomförd granskning avseende det kommunala aktivitetsansvaret är PwC:s 

samlade bedömning att tillräckliga åtgärder inte helt vidtagits utifrån tidigare 

identifierade brister och lämnade rekommendationer. Av fem rekommendationer 

bedöms två som delvis åtgärdade medan resterade tre bedöms som åtgärdade. Vad 

gäller DUA-överenskommelsen anser PwC att samtliga rekommendationer från 

tidigare granskning och uppdrag är åtgärdade.  

Avseende granskning kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

önskar kommunrevisionen ta del av de åtgärder som barn- och utbildningsnämnden 

avser att vidta med anledning av granskningens resultat. Svar på 

revisionsrapporterna önskas senast den 30 september 2022. 

Ärendets behandling 

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar år 2016-2018 (daterad  

juni 2022)  

Missiv daterat 2022-06-14  

Processkarta FÖR KAA-arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen 



Sida 20(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-09-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2017-220 007-7 som nämndens svar på kommunrevisionens fråga om vilka 

planerade åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av granskningens 

resultat. 

Nämnden anser att rekommendationerna om att stärka styrningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret och att stärka uppföljningen är uppfyllda. 

Bedömningen grundas på att ett kvalitets- och utvecklingsarbete är genomfört samt 

att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Arbetet utgår från 

kommunens befintliga styrdokument och riktlinjer samt årshjul för ledning och 

styrning. 

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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§ 79/2022   Dnr: BUN 2022-57 

Svar på revisionsrapport: Likvärdig skola - insatser för stöd 

och stimulans 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr BUN 

2022-57-11) som svar på revisionens rapport. 

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att förvaltningschef uppdras att återkomma med hur redovisning av uppföljning 

avseende stöd och stimulans på aggregerad nivå ska ske. Redovisningen ska följa 

Styrsystem för Marks kommun och innehålla data som påvisar eventuella skillnader 

mellan skolenheter och elevgrupper.  

Vidare uppdras förvaltningschef att skriva fram ett styrande dokument som anger 

verksamhetens mål, inriktning och omfattning för elevhälsans arbete. Dokumentet 

ska vara samstämmigt med övriga styrande dokument inom förvaltningen.  

Ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av 

likvärdig skola avseende insatser för stöd och stimulans.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan 

avseende insatser för stöd och stimulans. Det innebär att nämnden ska säkerställa 

att det inte finns skillnader mellan skolorna och eleverna.  

Granskningen har även syftat till att bedöma om den interna kontrollen inom 

området är tillräcklig.  

PwC:s bedömningar grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive 

revisionsfråga: 

1. Säkerställer nämnden genom sin styrning likvärdiga förutsättningar inom 

insatser för stöd och stimulans? 

2. Görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas till 

nämnden? 

3. Säkerställer nämnden att det vidtas adekvata åtgärder vid bristande 

likvärdighet?  

PwC:s samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt 

säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan 

avseende insatser för stöd och stimulans samt att barn- och utbildningsnämndens 

interna kontroll inom området ej är tillräcklig.  
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Ärendets behandling 

Revisionsrapport Likvärdig skola - insatser för stöd och stimulans, daterad maj 

2022 med tillhörande missiv 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr BUN 

2022-57-11) som svar på revisionens rapport. 

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att förvaltningschef uppdras att återkomma med hur redovisning av uppföljning 

avseende stöd och stimulans på aggregerad nivå ska ske. Redovisningen ska följa 

Styrsystem för Marks kommun och innehålla data som påvisar eventuella skillnader 

mellan skolenheter och elevgrupper.  

Vidare uppdras förvaltningschef att skriva fram ett styrande dokument som anger 

verksamhetens mål, inriktning och omfattning för elevhälsans arbete. Dokumentet 

ska vara samstämmigt med övriga styrande dokument inom förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 80/2022   Dnr: BUN 2022-167 

Riktlinjer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Riktlinjerna för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete antas. 

Vid revidering av eller fastställande av ny nämndplan ska riktlinjerna ses över och 

vid behov revideras. Även vid förändringar i nationella eller kommunala 

styrdokument som påverkar innehållet ska riktlinjerna ses över och vid behov 

revideras.  

Ärendet 

Utifrån det prioriterade området ”Systematiskt kvalitetsarbete” i Nämndplan 2022–

2023 har barn- och utbildningsnämnden gett förvaltningschef i uppdrag att 

säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen har ett fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera genom hela 

styrkedjan och inom samtliga skolformer så att huvudmannen kan ta ansvar för att 

utbildningen utvecklas.  

Systematiskt kvalitetsarbete är reglerat i skollagen och ställer upp krav som 

innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska 

följa upp verksamheten, analysera orsakerna till uppföljningens resultat i 

förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen.  

Huvudmannen har ett övergripande ansvar och är ytterst ansvarig för 

genomförandet av utbildningen och den som ska se till att det finns förutsättningar 

att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Rektor i 

förskola och skola är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete. 

Riktlinjerna ska säkerställa att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå.  

Riktlinjerna ska även möta de rekommendationer nämnden fått i samband med 

PwC:s granskning i grundskolan Likvärdig skola - insatser för stöd och stimulans, 

daterad maj 2022. Granskningen visade att nämnden behöver ta del av den 

uppföljning som omfattar insatser för stöd och stimulans samt säkerställa att en 

förbättrad struktur för uppföljning gällande ledning och stimulans sker. 

Ärendets behandling 

Förslag till riktlinjer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, daterade 

2022-08-24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut:  

Riktlinjerna för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete antas. 
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Vid revidering av eller fastställande av ny nämndplan ska riktlinjerna ses över och 

vid behov revideras. Även vid förändringar i nationella eller kommunala 

styrdokument som påverkar innehållet ska riktlinjerna ses över och vid behov 

revideras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 81/2022   Dnr: BUN 2022-26 

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissrunda framfört synpunkter på 

samverkansavtalet, vilka kommer att tas om hand i en utvärdering som 

regionstyrelsen avser att tillsätta. Barn- och utbildningsnämnden har därför i 

nuläget inga synpunkter på samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 

som nämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar inför beslut om att godkänna 

avtalet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i 

den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 

den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 

mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 

till 31 december 2022.  

Avtalet har under våren varit på remiss hos kommunerna, och barn- och 

utbildningsnämnden uttryckte då synpunkter till kommunstyrelsen som ansvarade 

för att förse regionen med ett remissvar från Marks kommun. I denna nya 

remissrunda önskar kommunledningskontoret synpunkter från barn- och 

utbildningsnämnden inför att det färdiga avtalet ska skrivas på. 

Ärendets behandling 

E-post från VGR 2022-01-18 med förslag på nytt avtal  

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr BUN 2022-26-2  

BUN § 9/2022 Beslut om synpunkter på avtalet  

KSAU § 60/2022 Yttrande till VGR över samverkansavtal för naturbruksutbildningar  

Remiss från kommunledningskontoret inför godkännande av avtal 2022-06-08 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissrunda framfört synpunkter på 

samverkansavtalet, vilka kommer att tas om hand i en utvärdering som 

regionstyrelsen avser att tillsätta. Barn- och utbildningsnämnden har därför i 

nuläget inga synpunkter på samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 

som nämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar inför beslut om att godkänna 

avtalet. 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

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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§ 82/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde  

Yasin Abbes (S) önskar till nämndens sammanträde den 15 september få en 

redovisning av situation och utveckling på Ängskolan, med fokus på trygghet och 

studiero (ej studieresultat). Önskemål om att rektor och biträdande rektor bjuds in 

för att berätta om exempelvis hur det är tänkt att elevkoordinatorer ska arbeta i 

verksamheten och hur lärarna stöttas/avlastas av dem.  

Yasin Abbes (S) har medverkat på Skolans dag och undrar om arvode och 

ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst beviljas. Nämndsekreterare och 

ordförande återkopplar i frågan efter att ha läst arvodesreglementet. 

Niklas Herneryd (L) frågar hur det ser ut med skolval på enheterna – om det sker 

även på grundskolor eller endast gymnasiet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 


