
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kinna den 9 november 2017 kl. 13.30 – 15.50, paus 14.20-14.45 

  

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande 

 M 

M 

C 

Anders Lindahl 

Elise Benjaminsson  

Ann-Christine Andreasson  

 

 MBP Henry Sandahl  

 KD Elise Arnell   

 S Urban Jernberg  

 S Daniel Fleck tjänstgör för Bodil Wennerström (S)  

 S Jonny Karlsson  

 S Jessica Rodén tjänstgör för Yasin Abbes (S)  

 V Lena Persson   

 MOD Camilla Eliasson  

 SD 

 

Natalia E. Henriksson 

 

 

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande     

ersättare MP Lo Göthberg Larsson  

 L Egon Svensson  

 V Kjell Andersson  

 S Petra Vogel  

 SD Jarl Krüger  

    

    

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Markus Ring, rektor  § 91 

  Jonas Andersson, biträdande rektor § 91 

  Johan Höglund, ekonom § 91–92 

  Marie Wank, ekonom § 91–92 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 91–94 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 93 

 

 

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-11-13 

  

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 2017-11-09 

 
Anslaget är uppsatt 2017-11-13 – 2017-12-05 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

Revidering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasieskola 

2018/2019 
§ 91  

Oktoberrapport § 92  

Rapport om lovskolan § 93  

Ombyggnation och renovering av Ängskolan – begäran om förstu-

die 
§ 94  

Svar på granskningsrapport gällande det kommunala aktivitetsan-

svaret och förverkligande av DUA-överenskommelsen 
§ 95  

Svar på granskningsrapport gällande ledning, styrning och kvalitet 

inom kommunens fritidshem 
§ 96  

Val av kontaktpolitiker § 97  

Rapport från kontaktpolitiker § 98  

Aktuella händelser § 99  

Meddelanden § 100  

Delegationsbeslut § 101  
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§ 91/2017   Dnr 2017-5 612-4 

 

Revidering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola 2018/2019   

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer tidigare beslut med tillägget att sko-
lan öppnar 5 lärlingsplatser utöver tidigare fastställt antal platser i årskurs 1 
på följande program: 
 

-  Barn- och fritidsprogrammet 

-  Bygg- och anläggningsprogrammet 

-  El- och industriprogrammet 

-  Handel- och administrationsprogrammet 

-  Industritekniska programmet 

-  Vård- och omsorgsprogrammet 
 

Ärendet 

Inför antagningen till gymnasiet 2018 fastställdes det preliminära utbudet av 

utbildningsplatser vid nämndens möte i mars 2017. Utifrån skolans arbete 

med lärlingsutbildningar vill rektor för Marks Gymnasieskola skapa möjlig-

heter för elever att söka lärlingsplats på samtliga yrkesprogram från och med 

antagningen 2018. Detta kräver att beslutet om preliminära platser förändras. 

Justeringar i organisationen kan därefter göras i mars 2018 inför omvalet. Ef-

ter omvalet finns även ett sista datum i juni för att justera i organisationen 

innan slutgiltig antagning görs. Datumen för justering fastställs av antag-

ningsenheten i januari 2018. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-30 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-09, § 24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och biträdande rektor Jonas Andersson redogör för ären-

det. 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer tidigare beslut med tillägget att sko-

lan öppnar 5 lärlingsplatser utöver tidigare fastställt antal platser i årskurs 1 

på följande program: 

- Barn- och fritidsprogrammet 

- Bygg- och anläggningsprogrammet 

- El- och industriprogrammet 

- Handel- och administrationsprogrammet 

- Industritekniska programmet 

- Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 92/2017   Dnr 2017-2 042-29 

 

Oktoberrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Nämnden fastställer 2017 års prognos för driftbudget till ett underskott 
 med 3,2 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 

- Nämnden begär tillåtelse av kommunstyrelsen att ha nettokostnader utö-
 ver tilldelad budgetram avseende de kostnader för lokaler som inte kan 
 inrymmas i nämndens ordinarie verksamhet/budgetram. 

- Oktoberrapporten godkänns. 
 

Ärendet 

Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas progno-

ser för verksamhet och ekonomi i delårsuppföljningen 2017. 

Nämnderna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med delårsrappor-

ten) i sin bedömning av hur de kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 

grunduppdrag. 

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 inte kommer inrymmas inom tilldelad ram, och det finns förändringar 

från delårsrapporten. 

Ärendets behandling 

Oktoberrapport 2017-11-06 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold, ekonomerna Johan Höglund och Marie 

Wank redogör för 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 3,2 

miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 

- Nämnden begär tillåtelse av kommunstyrelsen att ha nettokostnader utöver tillde-

lad budgetram avseende de kostnader för lokaler som inte kan inrymmas i nämn-

dens ordinarie verksamhet/budgetram. 

- Oktoberrapporten godkänns.  

 

Beslutsgång  

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

 

 

 

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 93/2017    

   

Rapport om lovskolan  

Ärendet 

Nämnden får information om resultatet av Lovskolan i Mark 2017 samt hur 

framtida utvecklingspunkter ser ut. Vid lovskolan 2017 deltog 133 elever vil-

ket motsvarar 236 elevveckor. Eleverna var fördelade mellan årskurs 6 till 9 

och gymnasiets introduktionsprogram. Kommunen erbjöd undervisning i tre 

ämnen. Det största trycket låg på svenska som andraspråk, därefter matema-

tik och engelska. 

Från och med läsåret 2017/2018 måste huvudmannen erbjuda lovskola till 

elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att inte få gymnasiebehörighet 

samt elever som lämnat årskurs 9 utan behörighet till gymnasiet. Lovskolan 

ska infalla senast i juni samma år som eleven avslutat årskurs 9. 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________ 
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§ 94/2017   Dnr 2017-233 291-2 

 

Ombyggnation och renovering av Ängskolan – begäran om 
förstudie 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Begäran ställs till kommunstyrelsen att de omgående beställer en förstudie 
från teknik- och servicenämnden för renovering och ombyggnation av Ängs-
kolan. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 

Ängskolan är i stort behov av renovering och ombyggnation.  

Ängskolan är i ett dåligt skick, planering och genomförande av renovering be-

höver starta snarast möjligt. Det krävs även en ombyggnation, dels på grund 

av att skolan är omodern och inte kan möta dagens behov av undervisning 

och samarbete.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de omgående beställer en förstudie från teknik- och service-

nämnden för renovering och ombyggnation av Ängskolan. Förstudien bör in-

nehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Beslutsgång  

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

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 95/2017   Dnr 2017-220 007-3 

   

Svar på granskningsrapport gällande det kommunala akti-
vitetsansvaret och förvekligande av DUA-överenskommel-
sen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Kommentarerna under rubriken överväganden i tjänsteskrivelsen lämnas 

som svar till revisionen på granskningsrapporten gällande det kommunala 
aktivitetsansvaret och förverkligande av DUA-överenskommelsen. 

 
 

Ärendet 

På uppdrag av Marks kommuns revisorer fick PwC i uppdrag att granska barn- 

och utbildningsnämndens fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA). Barn- och utbildningsnämnden har fått en rapport som revisionen öns-

kar synpunkter på. 

Efter genomförd granskning var bedömningen att barn- och utbildningsnämn-

den inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning och uppfölj-

ning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 82  

Granskningsrapport 2017-09-07 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att kommentarerna under rubriken överväganden 

i tjänsteskrivelsen lämnas som svar till revisionen på granskningsrapporten 

gällande det kommunala aktivitetsansvaret och förverkligande av DUA-över-

enskommelsen. 

Beslutsgång  

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

________________ 

Skickas till: 

Revisionen 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11 (17) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-11-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 96/2017   Dnr 2017-221 007-4 

 

Svar på granskningsrapport gällande ledning, styrning och 
kvalitet inom kommunens fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Kommentarerna under rubriken överväganden i tjänsteskrivelsen lämnas 
som svar till revisionen på granskningsrapporten hur barn- och utbild-
ningsnämnden säkerställer ledning, styrning och kvalitet av kommunens 
fritidshem.   

 

Ärendet 

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

bildningsnämnden säkerställer ledning, styrning och kvalitet av kommunens 

fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden har fått en rapport som revisionen 

önskar synpunkter på. 

 

Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt 

en ändamålsenlig planering, styrning och uppföljning av verksamheten under 

granskningsperioden. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-27 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 82  

Granskningsrapport 2017-09-27 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att kommentarerna under rubriken överväganden 

i tjänsteskrivelsen lämnas som svar till revisionen på granskningsrapporten 

hur barn- och utbildningsnämnden säkerställer ledning, styrning och kvalitet 

av kommunens fritidshem.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag till beslut kan antas och finner att så 

sker. 

________________ 

Skickas till: 

Revisionen 
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§ 97/2017   Dnr 2015-3 600-12 

Val av kontaktpolitiker  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Daniel Fleck utses till kontaktpolitiker för Snickaregårdens förskola, Strömsko-
lan och Ekonomiprogrammet. 
 

 

Ärende 
Val av ny kontaktpolitiker för några enheter beroende på att en ersättare i 

nämnden entledigats och ny ersättare valts in.  

 

I början av varje mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontakt-

politiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kon-

taktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten.  

 

Det innebär att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kom-

munens förskolor, grundskolor samt ett gymnasieprogram alternativt verk-

samhetsområde såsom vuxenutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar 

per ställe och år. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-01 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Daniel Fleck utses till kontaktpolitiker för 

Snickaregårdens förskola, Strömskolan och Ekonomiprogrammet. 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 98/2017 

 
Rapport från kontaktpolitiker 
 

Dagens sammanträde 

Camilla Eliasson har besökt ett föräldraråd på Björketorpskolan. 

 

Egon Svensson har besökt ett programråd på elprogrammet, Marks Gymna-

sieskola.  

 

Lo Göthberg Larsson har besökt ett föråldrad på Ubbhultskolan.  

 
 
 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

________________ 
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§ 99/2017   

 

Aktuella händelser 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerade om en aktuell händelse: 

LiM-dagen flöt på bra och många lärare fick möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper. Deltagare verkade nöjda med dagen. En utvärdering av LiM-dagen 

pågår just nu. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

______________ 
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§ 100/2017 

  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-119 623-15 

Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts 

2) Dnr 2017-135 600-20 

Beslut från JO 

3) Dnr 2017-138 606-6 

Begäran om komplettering från Barn- och elevombudet 

4) Dnr 2017-231 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen  

5) Dnr 2017-232 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

6) Dnr 2017-252 606-1 

Begäran om yttrande 

7)  

Kommunstyrelsens beslut §163/2017 Asylsökande som bedöms vara 18 år 

- konsekvenser för nämnder 

 

________________  
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§ 101/2017 

  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-228 606-1, 2 

Barn- och elevombudet Fritslaskolan  

2) Dnr 2017-58 605-10, 11, 12, 13, 14 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

3) Dnr 2016-10 611-13 

Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn vid Stommenskolan 

4) Dnr 2016-12 612-20 

Redovisning av vidtagna åtgärder, introduktionsprogrammen 

5) Dnr 2016-13 612-18 

 Redovisning av vidtagna åtgärder, yrkesprogram 

6) Dnr 2016-16 617-18 

Redovisning av vidtagna åtgärder, gymnasiesärskolan 

7) Dnr 2016-179 606-11 

Svar på begäran om komplettering 

8) Dnr 2017-27 605-5 

Avtal med Härryda kommun avseende interkommunal ersättning 

9) Dnr 2017-28 605-6 

Avtal med Kungsbacka kommun avseende interkommunal ersättning 

10) Dnr 2017-90 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder gällande Lyckeskolan 

11) Dnr 2017-122 612-2 

Utredning efter inkommen anmälan om skolsituationen vid Marks Gymna-

sieskola 

12) Dnr 2017-141 623-7 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid  
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13)  

Anställningsavtal 171001–171031 

14)  

Tjänstledigheter 171001–171031 

 

________________ 

 


