
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-10-19 

  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Skene den 19 oktober 2017 kl. 13.30 - 18.00, paus 14.50-15.25 

  

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande 

 M 

MP 

C 

Anders Lindahl 

Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Elise Benjaminsson (M) 

Lena Ferm Hansson tjänstgör för Ann-Christine Andreasson (C) 

 

 MBP Henry Sandahl  

 KD Rune Imberg tjänstgör för Elise Arnell (KD)  

 S Urban Jernberg  

 S Bodil Wennerström  

 S 

S 

Jessica Rodén tjänstgör för Jonny Karlsson (S) 

Yasin Abbes 

 

§ 79–82 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 83–90 

 V Lena Persson  § 79–82 

 V Kjell Andersson Tjänstgör för Lena Persson (V) § 83–90 

 MOD Camilla Eliasson  

 SD 

SD 

Natalia E. Henriksson 

Jarl Krüger tjänstgör för Natalia E. Henriksson 

§ 79–81 

§ 82–90 

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande  S Daniel Fleck § 79–82 

ersättare V Kjell Andersson § 79–82 

 S Petra Vogel  

 SD Jarl Krüger § 79–80 

    

    

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef 

Markus Ring, rektor  

 

§ 79 

  Erik Glansin, projektledare § 81 

  Eva Rydberg, revisionen § 79–82 

  Roger Fogelström, revisionen § 82 

  Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges presidium  § 82 

  Johan Höglund, ekonom § 82–84 

  Inger Strömberg, rektor § 82–83 

 

 

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-10-24 

  

Underskrifter Sekreterare    

  Johanna Dahllöf   

     

 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 2017-10-19 

 
Anslaget är uppsatt 2017-10-25 – 2017-11-16 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 79  

Frågestund med gymnasieelever § 80  

Förstudie Skene § 81  

Dialog revisionsrapport § 82  

Riktlinjer för studiestartsstöd § 83  

Ekonomisk månadsrapport § 84  

Anpassningar inför budget § 85  

Sammanträdesplan 2018 § 86  

Rapport från kontaktpolitiker § 87  

Aktuella händelser § 88  

Meddelanden § 89  

Delegationsbeslut § 90  
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§ 79/2017  2016-38 612-11 

  

   

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 

Ärendet 

Ledningen för Marks Gymnasieskola har sammanställt och analyserat hur 

årets antagning till gymnasiet har fallit ut. Redovisningen visar hur eleverna 

fördelar sig på olika nationella program och introduktionsprogram. Det har 

skett en minskning i elevantal i jämförelse med förra läsåret.  

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 

Rektor Markus Ring föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________ 
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80/2017 

 

Frågestund med gymnasieelever 

Ärendet 

Marks Gymnasieskola har nu, v. 42, demokrativecka. Elever har därför bjudits 

in till barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att medverka vid 

första ärendet samt att det är avsatt en tid för att eleverna ska kunna ställa 

frågor till nämnden. Elever deltog under första ärendet som planerat men gick 

vidare till andra programpunkter i demokrativeckan varför frågestunden ut-

gick. 

 

 

 

________________ 
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81/2017   Dnr 2016-199 290-6 

 

Förstudie Skene 

Ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda behov och eventuell placering av en ny 

förskola i Skene. För att komma vidare i uppdraget behövdes en förstudie gö-

ras tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2017-02-09 § 7 att en begäran 

ställs till kommunstyrelsen att de beställer en förstudie om nybyggnation av 

förskola i Skene av teknik- och servicenämnden samt att förstudien bör inne-

hålla olika lösningar. 

Likaså beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2016-08-

25 § 25 att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda var en ny F-6 skola 

kan byggas kring Ängahagsområdet i Skene.  

Barn- och utbildningsnämnden får på dagens sammanträde en presentation 

gällande Skeneområdet.  

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09. § 7 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 6 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-25, § 25 

 

Dagens sammanträde 

Projektledare från teknik- och serviceförvaltningen Erik Glansin redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

__________________ 
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82/2017   

 

Dialog revisionsrapport 

Ärendet 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska barn- och utbild-

ningsnämndens fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret samt kom-

munstyrelsens och socialnämndens förverkligande av DUA-överenskommel-

sen.  

Kommunens revisorer har givit också givit PwC i uppdrag att granska hur 

barn- och utbildningsnämnden säkerställer ledning, styrning och kvalitét av 

kommunens fritidshem. 

Dagens sammanträde 

Revisor Roger Fogelström redovisar granskningsrapporterna. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________ 
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§ 83/2017   Dnr 2017-139 615-10 

 

Riktlinjer för studiestartsstöd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Följande riktlinjer antas för studiestartsstödet, vilka gäller från 2017-10-01: 

 

- Sökande med kortast utbildningsbakgrund och som av rektor på vuxenut-

bildningen eller rektor på Helsjöns eller Viskadalens folkhögskola bedöms 

kunna klara av de planerade studierna har företräde framför andra. 

 

- Kort utbildning definieras vara att hen saknar grundskola eller gymnasie-

examen eller har en ofullständig gymnasieexamen. 

 

- Arbetsförmedlingen informerar arbetssökande om möjligheten att söka 

studiestartsstöd. 

 

- Försäkringskassan informerar om möjligheten till studiestartsstöd i de fall 

de tror att personen kan omfattas av regelverket.  

 

- Om det finns medel kvar kan också personer komma att omfattas som har 

gymnasiekompetens men som bedöms ha nytta av utbildning för att 

komma närmare arbetsmarknaden. 

 

- Den som har beviljats stöd och har genomfört sitt studiemål får fortsätta 

studier med studiestartsstöd efter nytt beslut av rektor. 

 

- Rektor meddelar person/personer som ska handlägga studiestartsstödet 

till barn- och utbildningsförvaltningen, administratör av behörigheter för 

studiestartsstödet. 
 
 

Ärendet 

Studiestartsstöd är ett bidrag som syftar till att öka rekryteringen till studier 

bland personer med kort utbildning och med stort utbildningsbehov för att 

stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

För att den sökande ska kunna få bidrag krävs att kommunen antagit riktlinjer 

för studiestartsstödet.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25 

Remiss skickad till: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsjöns folk-

högskola, Viskadalen folkhögskola, Kommunalförbundet Sjuhärad, Vision, LO-

facken i Mark, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Sveriges 

kommuner och landsting. 

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 9 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-10-19 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 

oktober 2017, § 42, och lämnat följande förslag till beslut: 

 

 

Följande riktlinjer för studiestartsstödet, vilka gäller från 2017-10-01: 

• Sökande med kortast utbildningsbakgrund och som av rektor på vux-

enutbildningen eller rektor på Helsjöns eller Viskadalens folkhögskola 

bedöms kunna klara av de planerade studierna har företräde framför 

andra. 

• Kort utbildning definieras vara att hen saknar grundskola eller gymna-

sieexamen eller har en ofullständig gymnasieexamen. 

• Arbetsförmedlingen informerar arbetssökande om möjligheten att söka 

studiestartsstöd. 

• Försäkringskassan informerar om möjligheten till studiestartsstöd i de 

fall de tror att personen kan omfattas av regelverket. 

• Om det finns medel kvar kan också personer komma att omfattas som 

har gymnasiekompetens men som bedöms ha nytta av utbildning för 

att komma närmare arbetsmarknaden. 

• Den som har beviljats stöd och har genomfört sitt studiemål får fort-

sätta studier med studiestartsstöd efter nytt beslut av rektor. 

• Rektor meddelar person/personer som ska handlägga studiestartsstö-

det till barn- och utbildningsförvaltningen, administratör av behörig-

heter för studiestartsstödet. 

 

Dagens sammanträde 

Rektor vid vuxenutbildningen, Inger Strömberg, redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

 

________________ 
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§ 84/2017   

 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september månads 

slut.  

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________
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§ 85/2017   Dnr 2017-20 041-16 

 

Anpassningar inför budget 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärenden och ta fram tjäns-
teskrivelser kring enheter som kan avvecklas. Dessa ärenden behandlas 
på något av barn- och utbildningsnämndens kommande möten för att se-
dan överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 
- Förvaltningen får i uppdrag att identifiera uppgifter som vi utför som vi 

inte är skyldiga att utföra, som i sin tur leder till ökade kostnader. 
 

Ärendet 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. I maj fattade nämn-

den beslut om ett budgetunderlag för 2018–2021. En sammanfattning redovi-

sas gällande vad som beslutades och vilka anpassningar som nämnden finner 

möjliga att genomföra de närmsta åren.  

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-10, § 44 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-05, § 43 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att: 

Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärenden och ta fram tjänste-

skrivelser kring enheter som kan avvecklas. Dessa ärenden behandlas på nå-

got av barn- och utbildningsnämndens kommande möten för att sedan över-

lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Rune Imberg (KD) föreslår att: 

Förvaltningen får i uppdrag att identifiera uppgifter som vi utför som vi inte är 

skyldiga att utföra, som i sin tur leder till ökade kostnader.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Sjöstrands och Imbergs förslag till beslut kan antas och 

finner att så sker. 

________________ 
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§ 86/2017   Dnr 2017-183 006-2 

Sammanträdesplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 8/2, 8/3, 12/4, 8/5, 12/6, 

     13/9, 18/10, 8/11 och 12/12 under 2018. 

 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 25/1, 22/2, 

     27/3, 25/4, 31/5, 30/8, 4/10, 29/11 under 2018. 

 

- Mötena börjar 13.30 med undantag för 22/2, 25/4, 18/10 och 12/12 då de 

startar 8.30. 

 

-   Den 8 mars samt den 13 september är det heldag då det är strategidag på                         

förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 

Förslaget på sammanträden är anpassat till de datum då rapporter och upp-

följningar till kommunstyrelsen ska lämnas in samt sammanträdesplan för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Sammanträdestiden är vanligtvis 

13.30 på torsdagar. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-13 

 

Förslag på sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2018, 2017-10- 

09. En jämförelse med fullmäktiges och kommunstyrelsens mötestider. 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår följande: 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 8/2, 8/3, 12/4, 8/5, 12/6, 

13/9, 18/10, 8/11 och 12/12 under 2018. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 25/1, 22/2, 

27/3, 25/4, 31/5, 30/8, 4/10 och 29/11 under 2018. 

Mötena börjar 13.30 med undantag för 22/2, 25/4, 18/10 och 12/12 då de 

startar 8.30. 

Den 8 mars samt den 13 september är det heldag då det är strategidag på 

förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

 

________________ 
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§ 87/2017 

 
Rapport från kontaktpolitiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Ärendet bordläggs till nämndens nästa sammanträde. 
 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs till nämndens nästa sam-

manträde och finner att så sker. 

 

 

________________ 
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§ 88/2017   

 

Aktuella händelser 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerade om några aktuella händelser: 

• Grundsärskolan på Stommenskolan kommer att få en ökning av elever 

inför nästa läsår. 

•   Förvaltningen har informerat kommunstyrelsen om Campus Mark.  

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

______________ 
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§ 89/2017 

  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2017-50 606-5, 6 

Beslut om avstängning av elever 

2)  

Boka dagen Forum för barn- och unga 

3) Dnr 2016-179 606-10 

Begäran om komplettering från Skolinspektionen 

4) Dnr 2017-206 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande Torestorpskolan 

5) Dnr 2016-85 6101-5 

Beslut från Skolinspektionen avseende godkännande som huvudman 

6)  

Skrivelse med svar gällande Habyskolan 

7) Dnr 2017-120 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

8) Dnr 2017-130 606-3 

Beslut från Skolinspektionen  

9) Dnr 2016-13 612-17 

Behovsanalys Lyckeskolan 

 

 

________________  
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§ 90/2017 

  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-9 623-21, 22, 23, 24 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

2) Dnr 2017-10 600-6 

Beslut om bidrag för folkhögskolestudier 

3) Dnr 2017-28 00-5 

Avtal om placering i grundskola och fritidshem med Kungsbacka kommun 

4) Dnr 2017-58 605-9 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

5) Dnr 2017-123 600-2 

Utredning efter inkommen anmälan om brister i verksamheten vid Ström-

skolan 

6) Dnr 2017-127 605-3 

Betalningsförbindelse 

7) Dnr 2017-135 600-10 

Svar på föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

8) Dnr 2017-135 600-13 

Svar på begäran om yttrande i ärende 

9)  

Anställningsavtal barn- och utbildningsförvaltningen 170901–170930 

10)  

Tjänstledigheter barn- och utbildningsförvaltningen 170901–170930 

11)  

Delegationsbeslut gällande mottagande i grundsärskolan 

________________ 

 


