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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kinna 9 mars 2017 kl. 13.30 – 18.25, ajournerades 16.15 – 17.20 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande 

 M Anders Lindahl  

 M Elise Benjaminsson  

 C Ann-Christine Andreasson  

 MBP Henry Sandahl  

 KD Elise Arnell   

 S Urban Jernberg  

 S Karolina Johnsson Manskog tjänstgör för Bodil Wennerström (S) 

 S Jonny Karlsson  

 S Yasin Abbes  § 21–22 

 S Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 23 

 C Lena Ferm Hansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 24–27 

 MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 28–30 

 V Kjell Andersson  § 21–22 

 S Jessica Rodén tjänstgör för Kjell Andersson (V) § 23–30 

 S Petra Vogel tjänstgör för Camilla Lennartsson (MOD) 

 SD Jarl Kruger tjänstgör för Natalia E. Henriksson (SD) § 21–22 

 L Egon Svensson tjänstgör för Natalia E. Henriksson (SD) § 23–30 

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande     

ersättare    

 C Lena Ferm Hansson § 21–23 

 L Egon Svensson § 21–22 

 S Jessica Rodén § 21–22 

 S Helena Johansson § 21–22 

 MP Lo Göthberg Larsson § 23–27 

    

    

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Johan Höglund, ekonom § 21–24 

  Emil Klasson, ekonom § 21–24 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 23–28 

  Markus Ring, rektor § 23–24 

  Claes-Håkan Martinsson, biträdande rektor § 23 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 23–25 

    

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-03-13 

  

Underskrifter Sekreterare    

  Lena Ilhage   

     

 Ordförande    

  Sofia Sjöstrand   

     

 Justerare    

 Urban Jernberg 
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom an-

slag. 

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2017-03-09 

 
Anslaget är uppsatt 2017-03-14 – 2017-04-04 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Ekonomisk månadsrapport § 21  

Budget 2018 § 22  

Preliminära platser gymnasiet 17/18 § 23  

Preliminära platser gymnasiet 18/19 § 24  

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet § 25  

Uppföljning biblioteksplanen § 26  

Rapport från kontaktpolitiker § 27  

Aktuella händelser § 28  

Meddelanden § 29  

Delegationsbeslut § 30  
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21/2017   Dnr 2017-2 042-2 

 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter februari månads 

slut. I redovisningen ingår: nettokostnad per verksamhet, personalkostnader, 

antal barn och elever och aktuell kö till förskolan. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
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§ 22/2017   Dnr 2017-20 041-4 

 

Budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till en budget i balans 2018. 
 

Ärendet 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsför-

ändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender). För att kunna 

lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste förändringar vägas mot den 

verksamhet som bedrivs idag. 

Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunsty-

relsen senast 2017-05-16. Förvaltningen har på dagens möte inga nya  

uppgifter avseende förutsättningarna, t ex demografimodellen. 

 

Ärendets behandling 

Handlingar presenterade på nämndens möte 2017-02-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 9 

 

Dagens sammanträde 

 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag 

till en budget i balans 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 

________________ 
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§ 23/2017   Dnr 2016-384 612-5 

 

Preliminära platser gymnasiet 17/18 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Följande förändringar av tidigare preliminära utbud inför läsåret 2017/2018 

• Antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet ändras  
från 60 till 30. 

• Inga elever tas in på Handel och administrationsprogrammet och Barn 
och fritidsprogrammet läsåret 2017/2018. 

• Inga elever tas in på IMPROBF och IMPROHA läsåret 2017/2018. 

• Rektor utreder hur Barn och fritidsprogrammet och Handels- och  

administrationsprogrammet skulle kunna omorganiseras utifrån gymnasi-
ala lärlingsutbildningar och utifrån de förändringar som föreslås i Gymna-
sieutredningen (SOU 2016:77). Utredningen presenteras för nämnden 
under 2017 som därefter tar beslut om programmen skall öppnas igen 
och i så fall när. 

 

Ann-Christine Andreasson (C) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 17 mars 2016, § 17 beslut om 

preliminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2017/18.  

Förändringar i utbud och av platsantal kan ske i slutet av mars inför omvals-

perioden 18 april - 15 maj. Efter omvalet finns även en sista möjlighet, i mit-

ten juni, för justeringar av antal platser innan slutgiltig antagning görs. 

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-23, § 15 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-17, § 17 

Tjänsteskrivelse 2016-03-07 

 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson föredrar 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Mötet ajourneras 16.15 – 17.20 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår följande förändringar av tidigare preliminära utbud 

inför läsåret 2017/2018 

 Antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet ändras från 60 till 30. 

 Inga elever tas in på Handel och administrationsprogrammet och Barn och fritidspro-

grammet läsåret 2017/2018. 

 Inga elever tas in på IMPROBF och IMPROHA läsåret 2017/2018. 

 Rektor utreder hur Barn och fritidsprogrammet och Handels- och administrationspro-

grammet skulle kunna omorganiseras utifrån gymnasiala lärlingsutbildningar och uti-

från de förändringar som föreslås i Gymnasieutredningen (SOU 2016:77). Utredningen 

presenteras för nämnden under 2017 som därefter tar beslut om programmen skall 

öppnas igen och i så fall när. 

 

Ann-Christine Andreasson (C) föreslår följande förändringar av tidigare preli-

minära utbud inför läsåret 2017/2018 

 Antalet platser på Ekonomiprogrammet ändras från 60 till 30. 

 Antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet ändras från 60 till 30. 

 Inga elever tas in på Barn och fritidsprogrammet läsåret 2017/2018. 

 Inga elever tas in på IMPROBF läsåret 2017/2018. 

 Rektor utreder hur Barn och fritidsprogrammet skulle kunna omorganiseras utifrån 

gymnasiala lärlingsutbildningar och utifrån de förändringar som föreslås i Gymnasieut-

redningen (SOU 2016:77). Utredningen presenteras för nämnden under 2017 som 

därefter tar beslut om programmen skall öppnas igen och i så fall när. 

 

Elise Arnell (KD), Elise Benjaminsson (M), Egon Svensson (L) och Henry San-

dahl (MBP) yrkar bifall till Sjöstrands förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 

enligt Sjöstrands förslag. 

 

 

 

 

________________ 
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§ 24/2017   Dnr 2017-5 612-2 

 

Preliminära platser gymnasiet 18/19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

• Preliminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola under läsåret 
2018/19 fastställs om 308 platser på de nationella programmen; Bygg 
och anläggning, El och energi, Ekonomi, Estetiska, Industritekniska, Na-
turvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och Vård och omsorg. Samt 
med högst 24 platser på IMPRO och IMYRK. 

• Utbildning på Barn- och fritid och Handels- och administration pausas 
även läsåret 2018/2019. Det ger rektor mer tid att färdigställa utredning 
om programmen enligt beslut föregående paragraf. 

 

Ärendet 

Inför antagningen till gymnasiet 2018 ska det preliminära utbudet av program 

och utbildningsplatser fastställas. Justeringar i organisationen kan därefter 

göras i mars 2018 inför omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i 

juni för att justera i organisationen innan slutgiltig antagning görs. Datumen 

för justering fastställs av antagningsenheten i januari 2018. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-03-02 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att  

 Preliminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola under läsåret 

2018/19 fastställs om 308 platser på de nationella programmen; Bygg 

och anläggning, El och energi, Ekonomi, Estetiska, Industritekniska, 

Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och Vård och omsorg. 

Samt med högst 24 platser på IMPRO och IMYRK. 

 Utbildning på Barn- och fritid och Handels- och administration pausas 

även läsåret 2018/2019. Det ger rektor mer tid att färdigställa utred-

ning om programmen enligt beslut i föregående paragraf. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

________________  
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§ 25/2017 Dnr 2016-273 600-4 

 

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

 

- Ungdomsutvecklarnas nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsför-
valtningen ändras till barn- och utbildningsförvaltningen med placering 
inom elevhälsan. Förändringen gäller från och med höstterminens start 
2017. 

- Ungdomsutvecklarnas uppdrag ändras i enlighet med förslaget och upp-

draget utvärderas kontinuerligt 

- Styrgruppen för barn och unga kvarstår i nuvarande form med represen-

tanter från socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden samt barn- och ut-
bildningsnämnden 

- Finansiering sker med samma procentuella fördelning som tidigare mellan 

berörda nämnder. Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras 
med samma procentuella fördelning 

 

Ärendet 

Från och med hösten 2015 har ungdomsutvecklarnas uppdrag och tillhörighet 

diskuterats i styrgruppen för barn- och unga i syfte att ge ungdomsutveck-

larna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Förslaget ska behandlas i 

berörda nämnder; socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt kultur- och 

fritidsnämnd. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 4 

Tjänsteskrivelse 2016-12-27 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

________________  
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§ 26/2017  Dnr 2016-77 042-25 

 

Uppföljning av biblioteksplanen 

Ärendet 

Biblioteksplanen är kultur- och fritidsförvaltningens och barn- och utbildnings-

förvaltningens gemensamma utgångspunkt för planeringen av skolbiblioteks-

verksamheten på enhetsnivå. 

I bilagor till planen finns en mall för enheternas handlingsplan för skolbiblio-

teken, en redogörelse för relevanta styrdokument samt en forskningsöversikt. 

Barn- och utbildningsnämnden har önskat en rapport av hur skolorna arbetar 

enligt biblioteksplanen. 

Av redovisningen framgår att det finns lokala skolbiblioteksplaner på samtliga 

skolor och förvaltningen jobbar vidare med att utveckla likvärdigheten på 

dessa. Habyskolan och Ubbhultskolan har inget eget bibliotek och arbetar 

med besök på de närmaste samt med bokbussen. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 11 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 109 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10, § 63 

Tjänsteskrivelse 2015-09-03, dnr 2015–143 619 

Central plan, 2015-05-12, dnr 2015–143 619 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Sofia Sjöstrand tackar för information. 

 

 

 

 

______________ 
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§ 27/2017 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

 

Dagens sammanträde 

 

 

Elise Benjaminsson har besökt Fotskälskolan. Hon berättar bland annat om 

lärarnas synpunkter på rektorsbyten och frustration över saknad av slöjdsal 

och ny idrottshall. 

Lo Göthberg Larsson har varit på två samrådsmöten på Ubbhultskolan, i okto-

ber och februari. Bland annat har skolavslutningar i kyrkan diskuterats och 

svårigheter att få tag på utbildad personal till fritidshemmet 

 

 

Ordförande tackar för information. 

 

 

 

________________ 
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§ 28/2017   

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

 

Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om 

 hur skolor hanterar mobiltelefoner i skolan. 

 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om aktuella händelser. 

 Paviljongskolan – beslut om bygglov väntas 22 mars. 

 Det är trångt på Örbyskolan till hösten, paviljong från Lyckeskolan behöver 

flyttas dit. 

 Det finns eventuell möjlighet att använda församlingshemmet i Fritsla för för-

skolan. Men det är fortsatt trångt på skolan och paviljong från Lyckeskolan  

behöver flyttas dit. 

 Förvaltningen har två pågående enskilda elevärenden som är belagda med vite. 

 Förvaltningsledningen har informerat på central samverkan om ett förslag på 

ny ledningsorganisation. 

 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13 (15) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-03-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 29/2017  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-114 606-5 

Skolinspektionens beslut - föreläggande vid vite avseende elevs rätt till ut-

bildning 

2) Dnr 2016-181 606-11 

Beslut från BEO gällande Sätilaskolan 

3) Dnr 2017-50 606-1 

Avstängning av elev vid Sätilaskolan 

4) Dnr 2016-130 606-9 

Skolinspektionen beslut 

5)  

Skrivelse gällande Fotskälskolan 

6) Dnr 2016-7 611-15 

Beslut efter uppföljning Ängskolan, vitesföreläggande 

7) Dnr 2016-248 615-13 

Förvaltningsrättens dom 

 

 

 

 

________________  
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§ 30/2017  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2016-220 623 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

2) Dnr 2016-237 606 

Skolinspektionen Ängskolan 

3)  

Beslutsattester 1-14 

4) Dnr 2016-115 606-19 

Svar på begäran om komplettering, Skolinspektionen Sätilaskolan 

5) Dnr 2016-142 606-6 

Redovisning av vidtagna åtgärder, Tingvallaskolan 

6) Dnr 2016-181 606-9 

Redovisning av vidtagna åtgärder, barn- och elevombudet Sätilaskolan 

7) Dnr 2016-181 606-10 

Förlikningsavtal med BEO 

8) Dnr 2017-8 055-5 

Avtal mellan Rektorspoolen Sverige AB och Marks kommun avseende Börje 

Kristiansson Sätilaskolan 

9) Dnr 2017-9 623-6 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter,  

Örbyskolan 

10) Dnr 2017-228 63-2 

Uppsägning av barnomsorgsplats på grund av obetalda avgifter 

11) Dnr 2017-26 624-1 

Avtal gällande skolläkare mellan Marks kommun och Med Erdes AB 

12) Dnr 2017-27 605-1 

Avtal med Härryda kommun avseende IKE 
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13) Dnr 2017-27 605-2 

Avtal med Härryda kommun avseende IKE 

14) Dnr 2017-28 00-1 

Avtal med Kungsbacka kommun avseende IKE 

15) Dnr 2017-29 605-1 

Avtal med Göteborgs Stad avseende IKE 

16) Dnr 2017-30 00-1 

Avtal med Bollebygds kommun avseende IKE 

17) Dnr 2017-56 402-1 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) med Alingsås 

kommun 

18) Dnr 2017-56 402-2 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU), Göteborgs 

Stad 

19)  

Tjänstledigheter 55–57, 170201–170228  

20)  

Anställningsavtal 87–106, 170201–170228 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 


