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Tjänstemän  Johanna, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef 

Lena Ilhage, enhetschef 

 

§ 67–68 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 67–78 

  Johan Höglund, ekonom § 67–70 

  Marie Wank, ekonom 
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Annica Magnusson Kindahl, personalspecialist 

§ 67–68 

§ 67–70  

§ 67–68 

 

 

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 
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  Johanna Dahllöf   
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§67/2017    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet: Prislistan Sjuhärad 2017 tillförs ärendelistan efter ärende 4, delårs-
rapport. 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ett ärende om prislistan Sjuhärad 2017 tillförs 

ärendelistan efter ärendet 4, delårsrapport. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

 

________________  
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68/2017   Dnr 2017-2 042-20 

 

Delårsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut   
 
-  Nämnden fastställer 2017 års prognos för driftbudget till ett underskott 
 med 5,2 mnkr jämfört med tilldelad ram. 
 
- Nämnden fastställer 2017 års prognos för investeringsbudgeten till ett 0-
 resultat jämfört med årets ram. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2017. 

 

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 

månader. Rapporten innehåller också en prognos för året. Nämnders och sty-

relsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer 

att uppfylla sina uppdrag i hög grad inom samtliga huvudverksamheter. 

För år 2017 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokost-

naderna kommer överstiga tilldelad ram med 5,2 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden har i kommunstyrelsens beslut i Aprilrapporten 

2017 tillåtits visa ett underskott om 3 mnkr, samt tillkommande lokalkostna-

der för Örbyskolan och Fritslaskolan. Beräknade tillkommande lokalkostnader 

för Örbyskolan och Fritslaskolan uppgår till 2,2 mnkr för 2017. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-05 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 

augusti 2017, § 37, och överlämnat till nämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhetschef Kenny Fredholm, enhets-

chef Lena Ilhage, personalspecialist Annica Magnusson Kindahl samt ekono-

merna Johan Höglund och Marie Wank redogör för olika delar i ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att 

- Nämnden fastställer 2017 års prognos för driftbudget till ett underskott 

med 5,2 mnkr jämfört med tilldelad ram. 

- Nämnden fastställer 2017 års prognos för investeringsbudgeten till ett 0-

resultat jämfört med årets ram. 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2017. 

 

Beslutsgång 

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

 

  
 

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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69/2017  Dnr 2017-255 600-11 

Prislista Sjuhärad 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
(Priser angivna utan moms)   

 

Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 75,92 

Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 58,58 

Förskoleklass            Pris per elev/år 56 259 

Grundskola, åk 1–6        Pris per elev/år 78 748 

Grundskola, åk 7–9        Pris per elev/år 88 867 

Fritidshem 6–12 år         Pris per timma 31,09 

Fritidshem 6–12 år         Pris per barn/år 25 869 

 

Ärendet 

Under våren 2017 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya priser för 

köp och sälj av platser mellan kommunerna. Huvudprincipen för prislistan bygger på 

de åtta sjuhäradskommunernas budgetar, per barn eller elev inom respektive verk-

samhet. Kostnaderna summeras, lägsta och högsta värde räknas bort, för att därefter 

divideras med sex. 

 

Prislistan har godkänts av skolcheferna inom Sjuhärads kommunalförbund. 

Enligt överenskommelsen ska respektive kommun besluta om ny prislista som ska 

gälla för innevarande år. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12, inklusive två prisbilagor. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner för-

slag till ny prislista för år 2017 enligt följande:  

(priser angivna utan moms) 

Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 75,92 

Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 58,58 

Förskoleklass  Pris per elev/år 56 259 

Grundskola, åk 1–6        Pris per elev/år 78 748 

Grundskola, åk 7–9        Pris per elev/år 88 867 

Fritidshem 6–12 år         Pris per timma 31,09 

Fritidshem 6–12 år         Pris per barn/år 25 869 

Beslutsgång 

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

________________ 
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70/2017   Dnr 2017-2 042-21 

 

Enheternas ekonomiska resultat 

Ärendet 

I samband med aprilrapporten fick förvaltningen i uppdrag att redovisa en för-

djupad analys av orsaker till budgetavvikelser och förslag på åtgärder för att 

verksamheter ska komma inom ram. 

Åtgärdsplaner sattes in och nu får nämnden en genomgång av resultatet samt 

vilka åtgärder som vidtagits. Förvaltningen har också sammanställt en ekono-

misk prognos per skola och jämför den med utfallet för år 2016. Några en-

heter har större utmaningar än andra att hamna inom ram. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens presentation, 2017-09-14. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm och ekonom Johan Höglund redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

__________________ 
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71/2017  Dnr 2017-160 291-2 

 

Ombyggnation Tingvallaskolan – begäran om förstudie  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Begäran ställs till kommunstyrelsen att de omgående beställer en förstudie av 
teknik- och serviceförvaltningen gällande ombyggnation av paviljonger samt 
flytt av slöjden. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Inflyttningen till Skeneområdet har ökat och Tingvallaskolan är trångbodd. 

Tingvallaskolan har ökat antal elever från 249 till 293 stycken under ett år. 

Till största delen beror det på en inflyttning i Skeneområdet som sannolikt 

kommer att fortgå även framöver. För att klara av att rymma antal elever i de 

nuvarande lokalerna används två grupprum som klassrum. Det är en lösning 

som fungerar under en begränsad period men blir ohållbart på sikt och ökar 

antal elever ytterligare, finns inga ytterligare utrymmen att ta till. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-05 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att nämnden begär av kommunstyrelsen att de 

omgående beställer en förstudie av teknik- och serviceförvaltningen gällande 

ombyggnation av paviljonger och flytt av slöjden. Förstudien bör innehålla 

olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 72/2017   Dnr BUN 2017-128 61-3 

 

Skoltillhörighet för elever på Habyskolan årskurs 4 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Elever i årskurs 4 Habyskolans upptagningsområde får tillsvidare sin placering 
på Tingvallaskolan, likt årskurs 5 och 6, från hösten 2017. 
 

Ärendet 

I april 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att elever i årskurs 5 

och 6 tillhörande Habyskolans upptagningsområde tillsvidare får sin placering 

på Tingvallaskolan. Inför skolstarten 2017/18 planeras nu att även årskurs 4 

får sin placering tillsvidare på Tingvallaskolan. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-27 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 

augusti 2017, § 34, och lämnat följande förslag till beslut: 

 

Elever i årskurs 4 Habyskolan upptagningsområde får tillsvidare sin placering 

på Tingvallaskolan, likt årskurs 5 och 6, från hösten 2017. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

 

________________ 
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§ 73/2017  Dnr 2016–38 612–10 

 

Antagningen till gymnasiet 

Ärendet 

Hur årets antagning till gymnasiet gick är inte klart förrän efter den 15 sep-

tember. Men vi vet idag att cirka 63 procent av de elever som gick årskurs 9 i 

våras och är folkbokförda i Marks kommun har valt att börja på Marks Gym-

nasieskola. 

Yrkesprogrammen har lockat fler elever än tidigare år. Likaså är det fler ele-

ver som har valt yrkesprogram när de sökt gymnasium utanför kommunen. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________
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§ 74/2017   Dnr 2016-1 002-17 

 

Ändring i delegationsordningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Delegationsordningen förändras så förvaltningschef ges delegation för nedan-
stående punkter, samtliga med rätt att delegera vidare:  
 
9.1.1 Beslut om tillsvidareanställning  
9.1.2 Beslut om visstidsanställning över tre månader 
9.1.3 Anställning av undervisande lärare/ förskollärare utan legitimation för 
längre än 6 mån dock max 12 månader 
9.1.4 Anställning tillsvidare av lärare i modersmål samt yrkeslärare utan legi-
timation 
9.1.6 Beslut om lön vid nyanställning 

 

Reservation 
Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har vad gäller rätten att 

anställa delegerat det till närmaste chef. I samband med diskussioner om an-

passningar under våren 2017 konstaterade förvaltningen att förskolor och 

skolor hade väldigt olika utmaningar vad gällde att få budget inom ram de 

kommande åren. För att chefer inte ska behöva stå ensamma för obekväma 

beslut diskuterades att barn- och utbildningsnämnden skulle dra tillbaka rät-

ten att anställa tillfälligt för en del och flytta ansvaret till verksamhetschef el-

ler förvaltningschef.  

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-24 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 

augusti 2017, § 36, och lämnat följande förslag till beslut: 

 

Delegationsordningen förändras så förvaltningschef ges delegation för nedan-

stående punkter, samtliga med rätt att delegera vidare.  

• 9.1.1 Beslut om tillsvidareanställning  

• 9.1.2 Beslut om visstidsanställning över tre månader 

• 9.1.3 Anställning av undervisande lärare/förskollärare utan legitimat-

ion för längre än 6 mån dock max 12 månader 

• 9.1.4 Anställning tillsvidare av lärare i modersmål samt yrkeslärare 

utan legitimation 

• 9.1.6 Beslut om lön vid nyanställning 
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Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

 

Reservation 

Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

________________  
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§ 75/2017 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

 

Dagens sammanträde 

Urban Jernberg informerar om att han besökt ett samverkansmöte på Sätila-

skolan. En ny rektor samt en biträdande rektor har börjat på skolan. Urbans 

uppfattning var att skolan hade förändrats positivt efter sommaren, en upp-

fattning som också delades av föräldrar och lärare. 

Elise Arnell besökte Tingvallaskolan före sommaren. Hon fick ett positivt och 

gott intryck av den biträdande rektorn samt personal, skolan har duktiga och 

långvariga pedagoger. 

 

Natalia E Henriksson berättade om Skolans dag som hon har medverkat på. 

Hon hade besökt Örbyskolan och fick ett positivt intryck. 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

  

 

________________ 
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§ 76/2017   

 

Aktuella händelser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån redovisningen, som ingår i delårsrap-
porten, om att fler barn i grundskolan inte når upp till kunskapskraven i åk 3, 
6, 9 påskynda arbetet med ordning och studiero i klassrummet och åter-
komma till nämnden med en handlingsplan samt därtill göra en djupare ana-
lys av personalomsättningen och frisktal för att komma till rätta med proble-
men. 
 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) att förvaltningen får i uppdrag att utifrån redovisningen, som 

ingår i delårsrapporten, om att fler barn i grundskolan inte når upp till kun-

skapskraven i åk 3, 6, 9 påskynda arbetet med ordning och studiero i klass-

rummet och återkomma till nämnden med en handlingsplan samt därtill göra 

en djupare analys av personalomsättningen och frisktal för att komma till 

rätta med problemen. 

Beslutsgång  

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

 
Dagens sammanträde 

 

• Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om den nya organisat-

ionen kring förskolechefer och hur deras uppdrag ser ut. 

• Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om modersmålsorgani-

sationen. Under höstterminen kan det tyvärr vara elever som inte 

kommer att få någon modersmålsundervisning. 

• Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om Lärande i Mark (LIM) 

den 13 oktober som är en intern konferensdag. 

• Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om Ubbhultskolan. 

•  Sofia Sjöstrand och Urban Jernberg informerar om att de besökt Lyck-

eskolan. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

______________ 
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§ 77/2017  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2015-193 600-32 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionens gällande gymnasiesärskola 

2) Dnr 2015-193 600-33 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande grundsärskola 

3) Dnr 2015-193 600-34 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gymnasieskola 

4) Dnr 2015-193 600-35 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande förskoleklass och grund-

skola 

5) Dnr 2015-193 600-36 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande fritidshem 

6) Dnr 2015-193 600-37 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande förskola 

7) Dnr 2016-10 611-12 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid Stom-

menskolan 

8) Dnr 2016-12 612-19 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionens efter genomförd tillsyn vid intro-

duktionsprogrammen  

9) Dnr 2016-13 612-17 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid yrkes-

programmen 

10) Dnr 2015-193 600-34 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande gymnasieskola 

11) Dnr 2015-193 600-35 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande förskoleklass och grund-

skola 
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12) Dnr 2015-193 600-36 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande fritidshem 

13) Dnr 2015-193 600-37 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande förskola 

14) Dnr 2016-10 611-12 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid Stom-

menskolan 

15) Dnr 2016-12 612-19 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid intro-

duktionsprogrammen   

16) Dnr 2016-13 612-17 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid yrkes-

programmen 

17) Dnr 2016-16 617-17 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn vid Marks 

Gymnasiesärskola 

18) Dnr 2016-114 606-13 

Uppföljning av föreläggande vid vite gällande elevs rätt till utbildning 

19) Dnr 2016-207 623-10 

Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts 

20) Dnr 2016-220 623-12 

Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts till Sätilaskolan 

21) Dnr 2016-248 615-16 

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen   

22) Dnr 2016-272 606-6 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande Lyckeskolan 

23) Dnr 2017-90 606-3 

Beslut från Skolinspektionen gällande elevärende vid Lyckeskolan 

24) Dnr 2017-91 6101-4 

Beslut från Skolinspektionen gällande fristående huvudman 
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25) Dnr 2017-92 606-3 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut 

26) Dnr 2016-93 606-3 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut 

27) Dnr 2017-122 612-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande elevs skolsituation vid Marks Gym-

nasieskola 

28) Dnr 2017-123 600-1 

Anmälan till Skolinspektionen om brister i verksamheten vid Strömskolan 

29) Dnr 2016-272 606-6 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande Lyckeskolan 

30) Dnr 2016-135 600-8 

Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen  

31) Dnr 2016-135 600-9 

Föreläggande från Förvaltningsrätten 

32) Dnr 2017-50 606-2, 3 

Beslut om avstängning av elever 

 

 

________________  
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§ 78/2017  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-138 606-1, 2, 4, 5 

Barn- och elevombudet gällande Örbyskolan 

2) Dnr 2017-27 605-3, 4 

Avtal med Härryda kommun avseende interkommunal ersättning 

3) Dnr 2017-140 612-1 

Avtal mellan Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun och Marks kommun 

4) Dnr 2017-28 00-3, 4 

Avtal med Kungsbacka kommun avseende interkommunal ersättning 

5) Dnr 2017-44 605-4, 5 

Avtal med Varbergs kommun avseende interkommunal ersättning 

6) Dnr 2017-58 605-6, 7, 8 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

7) Dnr 2016-119 623-9, 10, 11, 12 

Överklagan skolskjuts 

8) Dnr 2017-8 055-7, 8 

Avtal mellan Rektorspoolen Sverige AB och Marks kommun 

9) Dnr 2017-105 606-2, 3 

Skolinspektionen Strömskolan  

10) Dnr 2017-119 606-1, 2, 5 

Skolinspektionen Strömskolan, gällande skolsituationen 

11) Dnr 2017-120 606-1, 2,  

Skolinspektionen Strömskolan, rätt till stöd och särskilt stöd 
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12) Dnr 2017-124 606-1, 6 

Skolinspektionen Strömskolan  

13) Dnr 2017-130 606-1, 2 

Skolinspektionen Strömskolan  

14) Dnr 2017-84 6101-15, 16, 18, 19, 21 

Beslut om tilläggsresurs gällande Letebo förskola och Leteboskolan 

15) Dnr 2017-9 623 10-20 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

16) Dnr 2017-96 6101-3, 4 

Beslut om mottagande i grundsärskolan 

17) Dnr 2016-7 611-16 

Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Impius Gymnasium i Helsingborg 

18) Dnr 2017-118 605-1 

Avtal med Kristinehamns kommun avseende skolplacering 

19) Dnr 2017-125 600-1 

Konsultavtal mellan Källekullen Gård och Psykologi och Marks kommun 

20) Dnr 2017-127 605-2 

Godkännande av kostnader avseende elev placerad på Solängsskolan med 

utbildningsdelen förlagd till Österlengymnasiet 

21) Dnr 2017-129 605-1 

Avtal mellan Marks kommun och Region Halland Munkagårdsgymnasiet 

22) Dnr 2017-132 605-1 

Avtal om placering i förskola Herrljunga kommun 
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Anställningsavtal 134–264, 170601–170831 

23)  

Tjänsteledigheter 61–115, 170601-170831 

24)  

Beslutsattest 

 

________________ 

 


