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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2023-01-26 

Tid:   kl. 08:30 – 12:40. Pauser 09:45 – 09:55 och 11:40 – 11:45. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Catarina Johansson 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (SD) Helene Strand 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(C) Lina Dotevall 

(SD) Yvonne Kindström 

  

 Adjungerade politiker 

(V) Arthur Thiry §§ 15-18 (närvaro §§ 4-18) 

(L) Niklas Herneryd §§ 15-18 (närvaro §§ 10-18) 

(KD) Per-Åke Älverbrandt §§ del av 15-18 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Marie Tell Verksamhetschef  

 Erika Simfors Utredare § 8 

 Karin Jensen Medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska 

§ 10 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 11-12 

 Christina Engström Enhetschef §§ 13-14 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 14 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef § 14 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 14-15 

 Marie Wank Ekonom §§ 14-16 

 Johan Höglund Ekonom §§ 14-16 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 18 
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Utses att justera: Yasin Abbes (S) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-02, kl. 17:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-18 

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 

2023-01-26, §§ 1-18 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-02-03 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Förändring av dagordning § 2 

Adjungerade politiker § 3 

Information från förvaltningen § 4 

Val av kontaktpolitiker § 5 

Deltagande vid konferens med Skolverket och Samverkan 

för bästa skola 

§ 6 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden § 7 

Mindre förändring vad gäller rätt till kostnadsfri skolskjuts 

vid växelvis boende 

§ 8 

Övrigt och allmänna frågor § 9 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2022 § 10 

Synpunkter på granskningsutställning av fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks kommun 

§ 11 

Lägesrapport lokaler § 12 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 13 

Årsrapport 2022 samt budgetunderlag § 14 

Nämndplan 2023-2024 § 15 

Interkommunal ersättning och prislista för fristående 

förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 

2023 

§ 16 

Ordningsfrågor för sammanträden § 17 

Diskussion kring personalföreträdares närvaro- och 

yttranderätt 

§ 18 
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§ 1/2023 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 2/2023    

Förändring av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet fastställer dagordningen, med tillägget ”Adjungerade politiker” som 

punkt 6. 

Dagens sammanträde 

Catarina Johansson (C) anmäler en fråga om inställd utbildningsdag. Ordföranden 

föreslår att frågan lyfts under Övrigt och allmänna frågor. 

Elise Benjaminsson (M) anmäler en punkt om att adjungera politiker till dagens 

sammanträde. 

Punkten Övrigt och allmänna frågor flyttas under mötets gång och behandlas 

istället efter ärende 9.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan fastställa dagordningen, med tillägget 

”Adjungerade politiker” som punkt 6, och finner att så sker. 
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§ 3/2023     

Adjungerade politiker 

 

Dagens sammanträde  

Ordföranden informerar om att en nämndrepresentant vardera från de partier som 

inte sitter med i arbetsutskottet, adjungeras vid dagens sammanträde. De har 

yttranderätt enbart under punkterna 15-18.  

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.   
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§ 4/2023    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschef Marie Tell informerar om några aktuella frågor: 

- Då förvaltningschef avslutat sitt uppdrag samma vecka, har en tillfällig 

ledning för barn- och utbildningsförvaltningen tillsatts. I den ingår Marie Tell 

själv, som även fortsättningsvis är verksamhetschef, men kommer att 

hantera kontakter med nämnden i förvaltningschefens ställe. Detta i väntan 

på tillförordnad förvaltningschef.  

 

- Det finns mycket oro i förvaltningen utifrån de förändringar som skett under 

veckan. Utöver oklarheter som följer med förändringarna finns en oro för det 

ekonomiska läget. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.   
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§ 5/2023   Dnr: BUN 2023-29 

Val av kontaktpolitiker 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Fördelning av uppdrag som kontaktpolitiker fastställs enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

I början av varje mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden 

kontaktpolitiker för samtliga skolor och annan kärnverksamhet. I uppdraget som 

kontaktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. Det innebär 

att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kommunens förskolor, 

grundskolor och/eller verksamhetsområden. Nytt för 2023 är att även 

Arbetsmarknadsenheten ingår i upplägget.  

Nämnden har tidigare fattat beslut om riktlinjer för uppdraget. Av dem framgår 

följande: 

• Kontaktpolitikern ska vid sitt besök på enheten informera sig om aktuella 

verksamhetsfrågor, ta del av vardagsarbetet på enheten, samt får en bild av 

hur samarbetet mellan verksamhet, vårdnadshavare och i förekommande 

fall näringsliv, fackliga organisationer med flera fungerar. 

• Rektor ska varje termin kalla till ett möte med respektive kontaktpolitiker. 

• Kontaktpolitikern ska inbjudas till lokala styrelsemöten och forum för 

samråd. 

• När kontaktpolitikern inbjuds till möten, ska denne besvara inbjudan och vid 

förfall i så god tid som möjligt ge återbud. 

• När önskemål finns i verksamheten för kontaktpolitikerns deltagande vid 

skolavslutningar ansvarar rektor för inbjudan. 

• Arvode ges för högst 15 timmar per enhet och år. 

Ärendets behandling 

Kontaktpolitiker 2023-2026, daterad 2023-01-19 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Fördelning av uppdrag som kontaktpolitiker fastställs enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 6/2023   Dnr: BUN 2023-16 

Deltagande vid konferens med Skolverket och Samverkan för 

bästa skola 

Arbetsutskottets beslut 

Catarina Johansson (C) och Lisa Ståhl Andersson (M) beviljas betald resa och logi 

samt ersättning för förlorad arbetsinkomst med anledning av Skolverkets konferens 

i Stockholm i mars. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen 

delegerat till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att fatta beslut 

avseende deltagande i kurser, konferenser och dylikt för ledamöter och ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden. 

Nämndens ordförande och vice ordförande har bjudits in till att närvara vid en 

konferens inom ramarna för Skolverkets insats Samverkan för bästa skola, som 

anordnas i Stockholm den 22-23 mars.  

Insatsen Samverkan för bästa skola innebär att Skolverket väljer ut och erbjuder 

stöd till huvudmän (kommuner) vars skolor har låga kunskapsresultat och som 

bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. 

Skolverkets uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan/skolan och 

huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter 

sina specifika mål och behov. Insatsen pågår under tre år.  

I överenskommelsen med Skolverket framgår bland annat att Marks kommun 

ansvarar för att det finns representation från huvudman i gemensamma möten med 

Skolverket och att utse relevanta representanter för deltagande vid konferenser.  

Då varken ordförande eller vice ordförande har möjlighet att delta, föreslås två 

andra ledamöter åka i deras ställe.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Tommy Söderhagen (S) och Lisa Ståhl Andersson (M) beviljas betald resa och logi 

samt ersättning för förlorad arbetsinkomst med anledning av Skolverkets konferens 

i Stockholm den 22-23 mars. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Yasin Abbes (S) föreslår att Tommy Söderhagen (S) byts ut till Catarina Johansson 

(C). 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att datumen tas bort från beslutsmeningen, då de 

exakta datumen inte är kända. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, med föreslagna ändringar från Yasin Abbes (S) och Elise Benjaminsson (M). 

Förslaget antas. 
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§ 7/2023   Dnr: BUN 2023-34 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antas enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Delegationsordning är en förteckning över de beslut som barn- och 

utbildningsnämnden delegerat till arbetsutskott, ledamot, ersättare eller anställd. 

Delegationen sker med stöd av 6 kap. 37 – 39 §§ och 7 kap. 5 – 7 §§ 

kommunallagen. 

Ett beslut som fattas med stöd av delegering är ett beslut i nämndens namn, på 

samma sätt som om nämnden fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras av 

nämnden. Däremot kan nämnden när som helst återkalla eller ändra ett 

delegationsuppdrag. 

Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende 

genom att själv ta över ärenden och fatta beslut.  bör då vara av sådant principiellt 

intresse att det motiverar beslut av nämnden. Om delegaten själv finner att ett 

ärende är av principiellt intresse eller annars av större vikt, ska ärendet hänskjutas 

till nämnden för avgörande. 

Ny delegationsordning bör beslutas i sin helhet när ny nämnd tillträder. 

Ärendets behandling 

Nuvarande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, antagen den 12 

maj 2022 och senast reviderad den 20 oktober 2022. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antas enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 8/2023   Dnr: BUN 2022-287 

Mindre förändring vad gäller rätt till kostnadsfri skolskjuts vid 

växelvis boende 

Arbetsutskottets beslut 

Riktlinjerna för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun revideras med följande 

tillägg: 

För elev som har växelvis boende ändras kilometergränsen från 5 kilometer till 3 

respektive 5 kilometer. Bedömning av rätt till skolskjuts görs utifrån 

grundkriterierna i skollagen om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  

För avstånd gäller att eleven har rätt till skolskjuts om eleven går i förskoleklass 

eller årskurs 1-6 och har mer än 3 kilometer till skolan eller går i årskurs 7-9 och 

har minst 5 kilometer till skolan.  

Revideringen börjar gälla omgående.  

Ärendet 

I förvaltningens dagliga arbete med skolskjutsar har man uppmärksammat behov 

av förändring i riktlinjerna för skolskjuts och elevresor i Marks kommun gällande 

elever som har växelvis boende. För elever som har växelvis boende är 

avståndskravet för rätt till skolskjuts för elever i de lägre åldrarna längre än för 

elever som inte har ett växelvis boende. De nuvarande riktlinjerna innebär därmed 

att elever som har växelvis boende särbehandlas negativt i förhållande till andra 

elever som inte har ett växelvis boende. Denna särbehandling är inte förenlig med 

den kommunala likställighetsprincipen.  

Vid bedömning av rätt till skolskjuts tillämpar Marks kommun skolskjutszoner. För 

elever med växelvis boende är zonindelningen inte tillämpbar i de fall elevens ena 

hem ligger utanför zon. Det finns därför ett behov av att reglera rätten till 

skolskjuts för dessa elever.  

Rätten till skolskjuts ska bedömas utifrån grundkriterierna i skollagen. För avstånd 

till skolan föreslås samma kilometergräns som för grundsärskolan att gälla. Det 

innebär i så fall att man har rätt till skolskjuts om man har mer än 3 kilometer till 

skolan i förskoleklass och årskurs 1-6, samt mer än 5 kilometer till skolan för 

årskurs 7-9.  

Enligt nämndens delegationsordning har arbetsutskottet rätt att fatta beslut om 

mindre förändringar vad gäller rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.  
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Ärendets behandling 

Nuvarande riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackordering  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Riktlinjerna för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun revideras med följande 

tillägg: 

För elev som har växelvis boende ändras kilometergränsen från 5 kilometer till 3 

respektive 5 kilometer. Bedömning av rätt till skolskjuts görs utifrån 

grundkriterierna i skollagen om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  

För avstånd gäller att eleven har rätt till skolskjuts om eleven går i förskoleklass 

eller årskurs 1-6 och har mer än 3 kilometer till skolan eller går i årskurs 7-9 och 

har minst 5 kilometer till skolan.  

Revideringen börjar gälla omgående.  

Dagens sammanträde 

Utredare Erika Simfors redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Utredare 

Skolskjutshandläggare 
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§ 9/2023    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

 

Catarina Johansson (C) frågar om utbildningsdagen den 19 januari som ställdes in, 

då den skulle innehållit många viktiga delar som den nya nämnden behöver för att 

hantera sitt uppdrag. 

Verksamhetschef Marie Tell informerar om att det innehåll som var tänkt till den 19 

januari istället kommer att behandlas på utbildningsdagen den 10 februari. 

Ytterligare en utbildningsdag kommer att bokas in framöver. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 10/2023   Dnr: BUN 2023-3 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens patientsäkerhetsberättelse 

för år 2022. 

Presidiet får i uppdrag att utreda frågan om verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen för barn- och utbildningsnämnden.  

Ärendet 

I egenskap av att vara vårdgivare ska barn-och utbildningsnämnden årligen 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). Patientsäkerhetsberättelsen presenteras enligt den mall som 

Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med den ”Nationella handlingsplanen för 

ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården 2020-2024”. 

Ärendets behandling 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens patientsäkerhetsberättelse 

för år 2022. 

Dagens sammanträde 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Karin Jensen redogör för ärendet.  

Arbetsutskottet får information om att nämnden för närvarande inte har någon 

utsedd verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta sedan 

förvaltningschefen, som hade befattningen, avslutat sin tjänst samma vecka. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att presidiet får i uppdrag att utreda frågan om 

verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

samt Elise Benjaminssons (M) tilläggsförslag.  

Förslaget antas. 
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§ 11/2023   Dnr: BUN 2022-284 

Synpunkter på granskningsutställning av fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till fördjupad 

översiktsplan, men betonar att planen särskilt bör beakta barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Särskild hänsyn 

bör tas till:  

- planering av förskolor i samband med bostadsbyggande. Placering för förskolor 

bör utpekas och detaljplaneras tidigt i processen så att igångsättning kan ske 

snabbt. Detta behöver ske i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. 

- närhet till grönområden för skolor och förskolor. 

- barn- och utbildningsnämndens beslutade prioriteringsordning för 

lokalinvesteringar. 

- befolkningsprognoser. 

- barnens säkerhet gällande skolvägar, på- och avstigning vid skolan samt 

busshållsplats för skolskjuts. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Förslag till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst har upprättats av 

samhällsutvecklingsenheten. Kommunstyrelsen beslutade 5 oktober 2022 att 

genomföra utställning för att samla in synpunkter. Planförslaget ställs ut under 

perioden 1 december 2022 – 1 februari 2023. Barn- och utbildningsnämnden har 

fått tillåtelse att inkomma med synpunkter senast den 10 februari, för att nämnden 

ska ha möjlighet att sammanträda och fatta beslut i frågan. 

Samtliga nämnder samt allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på 

planförslaget. 

Ärendets behandling 

Granskningsutställning av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Mark, 

inkommen 29 november 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till fördjupad 

översiktsplan, men betonar att planen särskilt bör beakta barn- och 
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utbildningsnämndens verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Särskild hänsyn 

bör tas till:  

- planering av förskolor i samband med bostadsbyggande. Placering för förskolor 

bör utpekas och detaljplaneras tidigt i processen så att igångsättning kan ske 

snabbt. Detta behöver ske i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. 

- närhet till grönområden för skolor och förskolor. 

- barn- och utbildningsnämndens beslutade prioriteringsordning för 

lokalinvesteringar. 

- befolkningsprognoser. 

- barnens säkerhet gällande skolvägar, på- och avstigning vid skolan samt 

busshållsplats för skolskjuts. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 12/2023    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde  

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde en genomgång av samtliga orter i 

kommunen där det finns förskole- eller skolbyggnader, samt vilka av dessa som har 

någon form av lokalprojekt på gång.  

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.   
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§ 13/2023   Dnr: BUN 2023-28 

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, som går under namnet 

Arbetsmarknadsenheten (AME). Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till 

barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, där även 

kommunstyrelsens och socialnämndens presidier bjuds in till att närvara. Inför 

sammanträde i januari/februari har tillförordnad verksamhetschef sammanställt en 

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

säga chefer och rektorer hos Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, Returlaget 

och Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef 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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§ 14/2023   Dnr: BUN 2022-51 

Årsrapport 2022 samt budgetunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Årsrapporten för 2022 godkänns och resultatet fastställs till -0,2 miljoner 

kronor.  

2. Budgetunderlaget för 2024-2025 godkänns och skickas till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Årsrapporten är en uppföljning av nämndens verksamhet för det gångna året.  

Rapporten syftar till att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens  

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

Från och med arbetet med budget 2024 går kommunen över till en ny  

budgetprocess där kommunfullmäktige beslutar om budgeten i juni.  

Nämnder/styrelser ska därför lämna ett budgetunderlag i samband med  

årsrapporten. Budgetunderlaget finns som ett eget avsnitt i årsrapporten. 

Nämnd och förvaltning behöver finna långsiktiga lösningar för att trygga en 

verksamhet i balans med de resurser som finns. En allmän ekonomisk 

återhållsamhet är nödvändig men inte tillräcklig. Att styra 

kommande verksamheter inom tilldelade resurser kommer kräva kraftfulla åtgärder 

och förändringar som kommer påverka hela nämndens ansvarsområde. 

Ärendets behandling 

Årsrapport 2022 samt budgetunderlag (version 1.0) med bilagor 

Internkontroll – uppföljning inklusive åtgärder daterad 2023-01-19 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Årsrapporten för 2022 godkänns och resultatet fastställs till -0,2 miljoner 

kronor.  

2. Budgetunderlaget för 2024-2025 godkänns och skickas till 

Kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetchefer Marie Tell, Mats Dahl och Caroline Ekberg, enhetschef Christina 

Engström, kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin samt ekonomerna Johan Höglund och 

Marie Wank redogör för ärendet.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 15/2023   Dnr: BUN 2022-268 

Nämndplan 2023-2024 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2023–2024 (version 2.0) antas 

och skickas till kommunstyrelsen.   

2. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 

budgetramar, för år 2023:  

• Förskola        209,2 mnkr  

• Fritidshem       52,6 mnkr  

• Anpassad grund- och gymnasieskola     36,5 mnkr  

• Grundskola       420,4 mnkr  

• Gymnasieskola       161,7 mnkr  

• Vuxenutbildning       16,0 mnkr  

• Arbetsmarknad och integration      12,2 mnkr     

• Förvaltningsövergripande      82,5 mnkr  

• IT-lärverktyg       5,5 mnkr  

• Reserv        5,0 mnkr  

3. Nämnden har i föregående nämndplan (för 2022–2023) gett förvaltningschef 

uppdrag kopplade till respektive prioriterat område. Dessa uppdrag fortsätter att 

utgöra den politiska beställningen.   

4. Nämnden beslutar att godkänna riskanalysen i nämndens internkontroll. 

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 nämndplanen sina inriktningar och prioriteringar för sin verksamhet. 

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger även 

på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 juni 2022 att arbetsutskottet bildar 

en nämndplanegrupp som arbetar fram material till kommande nämndplan. 

Nämndplanegruppen fick i uppdrag att formulera en nämndplan till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i december 2022.  
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Arbetet har utgått ifrån kommunstyrelsens anvisningar för nämndplaner.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 

november, samt vid ett extrainsatt möte för nämndplanegruppen den 24 oktober. 

Nämndplan (version 1.0) behandlades av nämnden den 8 december. Något beslut 

om att anta planen togs inte, eftersom det är upp till den nya nämnden att ta det 

beslutet. 

Efter att fullmäktige, i december, fastställde nämndens ekonomiska ramar för 2023 

har ett förslag på de ekonomiska anslagens fördelning lagts till i nämndplanen. 

 

Den nya barn- och utbildningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet vid 

sammanträdet den 12 januari 2023. 

 

Ärendets behandling 

BUN AU § 133 2022  

BUN § 177 2022 Nämndplan 2023-2024 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2023–2024 (version 2.0) 

antas och skickas till kommunstyrelsen.  

2. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 

budgetramar, för år 2023: 

• Förskola  209,2 mnkr 

• Fritidshem  52,6 mnkr 

• Anpassad grund- och gymnasieskola  36,5 mnkr 

• Grundskola  420,4 mnkr 

• Gymnasieskola  161,7 mnkr 

• Vuxenutbildning  16,0 mnkr 

• Arbetsmarknad och integration  12,2 mnkr   

• Förvaltningsövergripande  82,5 mnkr 

• IT-lärverktyg  5,5 mnkr 

• Reserv  5,0 mnkr 

3. Nämnden har i föregående nämndplan (för 2022–2023) gett förvaltningschef 

uppdrag kopplade till respektive prioriterat område. Dessa uppdrag fortsätter 

att utgöra den politiska beställningen.  

4. Nämnden beslutar att godkänna riskanalysen i nämndens internkontroll.  

 

Förvaltningens förslag till nämndplan 2023-2024 (version 2.0) 

Lärarnas riksförbunds synpunkter på nämndplan för BUN 2023-2024 

Akademikerförbundet SSR synpunkter på nämndplan 2023-2024  

Förslag på tillägg till nämndplan från Sveriges lärare  
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BUN § 6 2023 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell, kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin och ekonomer Johan 

Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 16/2023   Dnr: BUN 2022-293 

Interkommunal ersättning och prislista för fristående förskola, 

grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 

Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2, 4 och 5. 

Pris för vuxenutbildning avseende kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 6. 

Ärendet 

När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 

barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommunen 

ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidragsbeloppen 

ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever som är 

placerade i kommunen. När elever från andra kommuner går sin vuxenutbildning i 

Marks kommun behövs ett fastställt pris för att Mark ska kunna fakturera ersättning 

för utbildningen. Priset ska också kunna användas för att reglera ersättning till 

fristående huvudmän samt vid förfrågningar om att anordna utbildning åt annan 

huvudman. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagorna 1-6 samt följande förslag till beslut: 

Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 

Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2, 4 och 5. 

Pris för vuxenutbildning avseende kalenderåret 2023 fastställs av barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga 6. 

Dagens sammanträde 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 
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§ 17/2023     

Ordningsfrågor för sammanträden 

 

Dagens sammanträde 

Utifrån att det är en helt ny mandatperiod ser man i nämnden ett behov av att 

diskutera hur det interna arbetet ska se ut i nämnden. Detta med utgångspunkten 

”hur vi ger varandra förutsättningar att vara politiker”. Då många politiker är helt 

nya behöver de läras upp i sammanträdesformalia. Därtill ser man ett behov av att 

effektivisera sammanträdena, som under förra mandatperioden utvecklades och 

blev väldigt långa.  

Arthur Thiry (V) har satt ihop ett förslag på en politikerhandbok där 

sammanträdesformalia, politisk ordlista och annan information/spelregler framgår.  

Arbetsutskottet kommer fram till att presidiet får i uppdrag att höra med 

kommunledningskontoret om man kan anta en gemensam handbok för alla 

förtroendevalda i kommunen. 
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§ 18/2023    

Diskussion kring personalföreträdares närvaro- och 

yttranderätt 

Dagens sammanträde 

Nämndens presidium har identifierat ett behov av att klargöra regelverket vad 

gäller personalföreträdares närvaro- och yttranderätt på nämndens sammanträden. 

Detta för att åstadkomma en god arbetsmiljö för förvaltningens anställda, politiker 

och personalföreträdare där man respekterar varandras roller. Det bedöms 

föreligga ett behov av att tydliggöra allas respektive arenor och spelregler för en 

konstruktiv styrning och ledning. 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för kommunallagens bestämmelser 

samt Marks kommuns Regler gällande personalföreträdares närvarorätt som antogs 

2020. Arbetsutskottet tar även del av vägledande domar på temat.  

 

Arbetsutskottet noterar diskussionen. 


