
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (28) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-12-14 

  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kinna den 14 december 2017 kl. 13.30 – 18.20, paus 15.30-16.30 

  

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande 

 M 

M 

C 

Anders Lindahl 

Elise Benjaminsson  

Lena Ferm Hansson tjänstgör för Ann-Christine Andreasson 

(C) 

 

 MBP Henry Sandahl  

 KD Elise Arnell   

 S Urban Jernberg  

 S Bodil Wennerström   

 S Jonny Karlsson  

 S Yasin Abbes  § 102–107 

 V Lena Persson  § 102–107 

 S Petra Vogel tjänstgör Camilla Eliasson (MOD)  

 SD 

SD 

Jarl Krüger tjänstgör för Natalia E. Henriksson (SD) 

Natalia E. Henriksson 

§ 102–104 

§ 105–123 

 V  Kjell Andersson tjänstgör för Lena Persson (V) § 108–123 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Yasin Abbes (S)  § 108–123 

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande  M Ulrika Söderhagen  

ersättare L Egon Svensson  

 KD Rune Imberg  

 S Daniel Fleck § 102–107 

 S Jessica Rodén  

 V Kjell Andersson § 102–107 

 SD Jarl Krüger § 105–107 

    

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Johan Höglund, ekonom § 102–116 

  Marie Wank, ekonom § 102–116 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef  § 102–104 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 103–116 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 104–118 

  Johan Sundqvist, utvecklingsledare § 103 

  Per Källman, facklig företrädare   § 104 

 

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-12-18 

  

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 2017-12-14 

 
Anslaget är uppsatt 2017-12-18 – 2018-01-09 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

Förändring av ärendelistan § 102  

Trygghet och studiero – Nulägesanalys och handlingsplan § 103  

Nämndplan 2018 § 104  

Prislista: Interkommunalt och fristående förskola, grundskola och 

gymnasieskola 2018 
§ 105  

Prislista Varberg-Kungsbacka-Mark § 106  

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasium § 107  

Behov av att tillfälligt hyra in personal på Lyckeskolan vårterminen 

2018 
§ 108  

Avveckling av Habyskolan § 109  

Förändring av Björketorpskolan § 110  

Avveckling av Karstorps förskola § 111  

Förändring av Öxabäckskolan § 112  

Förändring av Fotskälskolan § 113  

Avveckling temporärt av Ubbhultskolan § 114  

Avveckling av årskurs 7–9 på Fritslaskolan § 115  

Avveckling av årskurs 7–9 på Örbyskolan § 116  

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser juni 2017 till no-

vember 2017 
§ 117  

Byte av huvudman för förskolan Rönnbäret § 118 
 

Val av kontaktpolitiker § 119 
 

Rapport från kontaktpolitiker § 120 
 

Aktuella händelser § 121 
 

Meddelanden § 122 
 

Delegationsbeslut § 123 
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§102/2017    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet: Behov av att tillfälligt hyra in personal på Lyckeskolan vårterminen 
2018 tillförs ärendelistan efter ärende 8. 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ett ärende om behov av att tillfälligt hyra in 

personal på Lyckeskolan vårterminen 2018 tillförs ärendelistan efter ärende 8. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

 

________________  
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§ 103/2017  

 

Trygghet och studiero – Nulägesanalys och handlingsplan 

Ärendet 

I nämndplanen 2017, 2016-12-15 § 101, gav barn- och utbildningsnämnden 

förvaltningen i uppdrag att kartlägga det lokala arbetet om trygghet och stu-

diero. Nämnden gav dessutom vid sammanträdet 2017-09-14, § 76, förvalt-

ningen i uppdrag att påskynda arbetet samt återkomma med en handlings-

plan.  

Barn- och utbildningsnämnden får ta del av en nulägesanalys och handlings-

plan.  

Huvudslutsatsen av kartläggningen är att det pågår arbete för att öka trygg-

heten och studiero på samtliga enheter. Antingen direkt eller genom de områ-

den som Skolinspektionen lyfter som viktiga för att uppnå trygghet och studi-

ero. Detta sker bland annat genom det systematiska kvalitetsarbetet där prio-

riterade utvecklingsområden fastställs på enhetsnivå. Situationen är olika på 

olika skolor och prioriteringarna skiljer sig åt beroende på vilken analys man 

gör. 

Förvaltningen har identifierat fyra gemensamma utvecklingsområden, vilka är 

elevhälsa, anpassningar, värdegrund, delaktighet och inflytande samt att ut-

veckla undervisningen.  

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-14, § 79 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 101 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef för elevhälsan Cecilia Ragnarsson och utvecklingsledare Jo-

han Sundqvist redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 104/2017   Dnr 2017-121 041-5 

Nämndplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen ska återkomma med en internbud-
get utifrån eventuellt tillskott från kommunstyrelsen. 
 
 
Reservation 
Sofia Sjöstrand (L), Anders Lindahl (M), Elise Benjaminsson (M), Henry San-
dahl (MBP), Elise Arnell (KD) och Lena Ferm Hansson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för 

varje verksamhetsår upprätta nämndplaner.  Nämndplanen är en konkretise-

ring av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och anger nämndens mål, rikt-

linjer och uppdrag till förvaltningen. 

Detaljbudgeten, utifrån den ram kommunfullmäktige beslutar, är en del av 

nämndplanen. 

Ärendets behandling 

Förslag till nämndplan 2018, 2017-12-07 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-07 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-30, § 46 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 61 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand, förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhets-

chef Kenny Fredholm, ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör 

för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Elise Arnell (KD) föreslår att lovskolan endast ska gälla för årskurs 8 och 9. 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en internbudget utifrån eventuellt tillskott från kommunsty-

relsen. 

Anders Lindahl (M) föreslår att nämnden beslutar enligt upprättad nämndplan. 

Anders Lindahl (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en 

sammanställning av aktuella statsbidrag. 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att nämndplanen fastställs med tillägget att barn- 

och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att få 3,2 miljoner kronor 

av kommunstyrelsens reserver för att täcka kostnader som inte kan inrymmas 

i nämndens ordinarie verksamhet/budgetram. 

 

Beslutsgång  

Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns flera för-

slag till beslut varav ett om återremiss. Ordförande ställer förslaget om att 

avgöra ärendet idag mot Urban Jernbergs (S) förslag om att återremittera 

ärendet, och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avgöra 

ärendet idag.  

Votering begärs och verkställs. 

Följande beslutsgång godkänns. Ja för att ärendet ska avgöras idag och nej 

för återremiss. 

  Tjänstgörande Ja Nej Avstår 

M Anders Lindahl X     

M Elise Benjaminsson X     

C Lena Ferm Hansson X     

MBP Henry Sandahl X     

L Sofia Sjöstrand X     

KD Elise Arnell X     

S Urban Jernberg   X   

S Bodil Wennerström   X   

S Jonny Karlsson   X   

S Yasin Abbes   X   

V Lena Persson  X   

S Petra Vogel   X   

SD Jarl Krüger   X   

 Resultat 6 7  
 

Med 7 nej mot 6 ja finner ordförande att nämnden beslutat enligt Jernbergs 

förslag. 

________________  
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§ 105/2017   Dnr 2017-261 600-5 

   

Prislista: Interkommunalt och fristående förskola, grund-
skola och gymnasieskola 2018 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

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

manträde.  

 
Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 106/2017   Dnr 2017-261 600-6 

 

Prislista Varberg-Kungsbacka-Mark 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Prislista för år 2018 fastställs till 
Förskola, barn 1-2 år         <15 tim/vecka 70 669 
Förskola, barn 1-2 år         >15 tim/vecka 176 674 
Förskola, barn 3-5 år         <15 tim/vecka 48 055 
Förskola, barn 3-5 år         >15 tim/vecka 120 138 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år    <15 tim/vecka 57 155 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år    >15 tim/vecka 142 887 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år    <15 tim/vecka 38 865 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år    >15 tim/vecka 97 163 
Förskoleklass    60 491 
Grundskola, åk 1-6   85 359 
Grundskola, åk 7-9   102 431 
Fritidshem    30 446 
Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  722 191 
Grundsärskola, nivå 2   541 843 
Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 
 

Ärendet 

Från och med 2012 antas en gemensam prislista för Marks kommun, Varbergs 

kommun och Kungsbacka kommun. Överenskommelsen antogs den 15 de-

cember 2011 av barn- och utbildningsnämnden, § 158. 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förslag till ny prislista godkänns. 

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

 

________________ 

Skickas till: 

Varbergs och Kungsbacka kommun  
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§ 107/2017   Dnr 2017-204 600-3 

   

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasium  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Riksprislistan gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier läsåret 
2017/2018. 
 

Ärendet 

Diskussioner har uppstått kring vilken prislista som ska gälla vid utbetalning 

av skolpeng till fristående naturbruksgymnasium. Marks kommun betalar nu 

ut enligt Västra Götalandsregionens inriktningspriser för 2017.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår ingen förändring kring utbetalningsnivåer till fristående 

naturbruksgymnasier då Marks kommun har tecknat samverkansavtal med 

Västra Götalandsregionen. Det innebär att Västra Götalandsregionens prislista 

gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att riksprislistan gäller som skolpeng till fristående 

naturbruksgymnasier läsåret 2017/2018.  

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Sjöstrands förslag. 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Sjöstrands förslag. 

Urban Jernberg (S) föreslår ingen förändring kring utbetalningsnivåer till fri-

stående naturbruksgymnasier då Marks kommun har tecknat samverkansavtal 

med Västra Götalandsregionen. Det innebär att Västra Götalandsregionens 

prislista gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier. 

 

Beslutsgång  

Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två för-

slag till beslut och ställer dessa emot varandra. Ordförande konstaterar att 

nämnden beslutat enligt Sjöstrands förslag. 

________________ 

Skickas till: 

Fristående naturbruksgymnasier  
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§ 108/2017   Dnr 2017-334 600-2 

Behov av att tillfälligt hyra in personal på Lyckeskolan vår-
terminen 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Lyckeskolan får hyra in en lärare i matematik/NO under vårterminen 2018. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har den 2017-05-10 § 43 beslutat att inga nya 

avtal med konsulter i grundskolan ska slutas. Lyckeskolan är i behov av att 

tillfälligt hyra in en lärare i matematik/NO under vårterminen 2018. Tjänsten 

har annonserats under hela höstterminen 2017 utan resultat.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Lyckeskolan får hyra in en lärare i matema-

tik/NO under vårterminen 2018. 

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

 

 
 

________________ 
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§ 109/2017   Dnr 2017-234 291-3 

Avveckling Habyskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande 
personalförsörjning ingår. 

 
- Kommunstyrelsen ska besluta på vilken nivå beslut om lokalförändringar 

ska fattas. 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Ha-

byskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att avveckla.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämndens möte 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 47, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

Urban Jernberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta på vilken nivå 

beslut om lokalförändringar ska fattas. 

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

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 110/2017   Dnr 2017-264 291-3 

Förändring av Björketorpskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Björketorpskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis av-

veckla.  

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 48, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut och ärendets rubrik ändras till Förändring av Björketorpskolan. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 111/2017   Dnr 2017-301 290-3 

Avveckling av Karstorps förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram olika förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller del-

vis. Karstorps förskola är en av enheterna som bedöms vara möjlig att av-

veckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 49, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 112/2017   Dnr 2017-281 291-3 

Förändring av Öxabäckskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Öx-

abäckskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis avveckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 50, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut och ärendets rubrik ändras till Förändring av Öxabäckskolan. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 113/2017   Dnr 2017-280 291-3 

Förändring av Fotskälskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Fotskälskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis avveckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-19 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 51, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut och ärendets rubrik ändras till Förändring av Fotskälskolan. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 114/2017   Dnr 2017-302 291-3 

Avveckling temporärt av Ubbhultskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Ubbhultskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att avveckla tem-

porärt. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 52, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 115/2017   Dnr 2017-299 291-3 

Avveckling av Fritslaskolan årskurs 7–9 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Fritslaskolan årskurs 7–9 är en av enheterna som bedöms vara möjlig att av-

veckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 53, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 116/2017   Dnr 2017-300 291-3 

Avveckling av Örbyskolan årskurs 7–9 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras och förvaltningen får återkomma med en fördjupad 
konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser gällande per-
sonalförsörjning ingår. 
 

 

Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Fritslaskolan årskurs 7–9 är en av enheterna som bedöms vara möjlig att av-

veckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

november 2017, § 54, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får 

återkomma med en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader 

samt konsekvenser gällande personalförsörjning ska ingå. 

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

 

________________ 
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§ 117/2017   Dnr 2017-52 1081-10 

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser juni 2017 
till november 2017 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställda riktlinjer för hur nämndens och 

förvaltningens avvikelser, tillbud och synpunkter ska hanteras. Generella syn-

punkter, arbetet med kränkande behandling samt arbetsskador och tillbud ska 

återrapporteras i juni och december. 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 118/2017   Dnr 2017-146 290-6 

 Byte av huvudman för förskolan Rönnbäret 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Letebo utbildning AB, 556917–5663, godkänns som huvudman för att be-

driva förskoleverksamhet i Missionskyrkan Kinna, nuvarande förskolan 
Rönnbäret, från och med 2018-01-01. 

 
- Godkännandet sker under förutsättning att nyttjanderättsavtalet för mark 

Kinna 24:83 omförhandlas under första halvåret av 2018. 
 

Ärendet 
Den fristående förskolan Rönnbäret drivs av Kinna Missionsförsamling sedan 

1992. Nu har församlingen för avsikt att överlåta verksamheten till en annan 

huvudman. Ett sådant byte innebär att avtalet med Marks kommun upphör 

och beslut om godkännande av ny huvudman måste göras för att förskolan 

ska kunna drivas vidare i den nya regin. 

 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Letebo utbildning AB, 556917–5663, godkänns 

som huvudman för att bedriva förskoleverksamhet i Missionskyrkan Kinna, 

nuvarande förskolan Rönnbäret, från och med 2018-01-01 

Godkännandet sker under förutsättning att nyttjanderättsavtalet för mark 

Kinna 24:83 omförhandlas under första halvåret av 2018. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 

Skickas till: 

Letebo Utbildning AB 

Kinna Missionsförsamling 
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§ 119/2017   Dnr 2015-3 600-14 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ulrika Söderhagen utses till kontaktpolitiker för Björsgårdens förskola, 
Fritslaskolan och Handels- och administrationsprogrammet. 
 

 

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 2017-12-06 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulrika Söderhagen utses till kontaktpolitiker för Björsgårdens förskola, 

Fritslaskolan och Handels- och administrationsprogrammet. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 120/2017 

 
Rapport från kontaktpolitiker 
 

Dagens sammanträde 
 
Lena Ferm Hansson har varit i kontakt med Komvux angående validering av 

vård- och omsorgsprogrammet. Finns stort ett behov och intresse av att kom-

petensutveckla personal.  

 
 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

________________ 
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§ 121/2017   

 

Aktuella händelser 

 
Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om några aktuella händelser: 

• Ett nytt rektorsuppdrag på Örbyskolan. 

• Under våren kommer det att finnas en tillfällig enhetschef för elevhäl-

san. 

• Skolinspektionens tillsynsärenden, vid uppföljning av tidigare beslut 

konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade bris-

ter. 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

______________ 
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§ 122/2017 

  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-12 612-22 

Uppföljningsbeslut Marks gymnasieskola, introduktionsprogrammen 

2) Dnr 2016-13 612-20  

Uppföljningsbeslut Marks gymnasieskola, yrkesprogram 

3) Dnr 2016-16 617-20 

Uppföljningsbeslut Gymnasiesärskolan 

4) Dnr 2016-179 606-12 

Beslut från Skolinspektionen gällande Sätilaskolan 

5) Dnr 2017-50 606-6 

Beslut om avstängning av elev 

6) Dnr 2017-145 600-12 

Beslut från miljönämnden 

7) Dnr 2017-262 606-1 

Anonym anmälan till Skolinspektionen gällande Parkskolan 

 

8) Dnr 2017-315 606-1 

Anmälan till Barn- och elevombudet gällande kränkande behandling vid 

Parkskolan 

9) Dnr 2017-316 606-1 

Anmälan till Barn- och elevombudet gällande kränkande behandling vid 

Parkskolan 

10) Dnr 2017-331 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande skolsituationen för elev vid Sjö-

byskolan 

11)  

Till samtliga nämnder och styrelser 
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12)  

Skrivelse om elevprissättning naturbruk 

13) Dnr 2017-330 606-1, 2, 3 

Namninsamling samt skrivelse till politiker från elever på Strömskolan 

 

________________  
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§ 123/2017 

  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-138 606-6, 7, 8, 9,10 

Barn- och elevombudet Örbyskolan 

2) Dnr 2017-228 606-4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

Barn- och elevombudet Fritslaskolan 

3) Dnr 2017-272 606-1, 2 

Skolinspektionen Lyckeskolan 

4) Dnr 2017-273 606-1, 2 

Barn- och elevombudet Strömskolan 

5) Dnr 2017-28 00-7, 8, 9, 10 

 Avtal med Kungsbacka kommun avseende interkommunal ersättning 

6) Dnr 2017-9 623-26, 27, 28, 29 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

7) Dnr 2017-68 046-12 

Beslut om stipendium ur samfond 1 och 3 höstterminen 2017 

8) Dnr 2017-70 605-4 

Avtal med Svenljunga kommun avseende interkommunal ersättning 

9) Dnr 2017-90 606-6 

Kompletterande uppgifter, Skolinspektionen Lyckeskolan 

10) Dnr 2017-231 606-2 

Utredning gällande Parkskolan 

11) Dnr 2017-232 606-2 

Svar på begäran om yttrande, Skolinspektionen Sjöbyskolan 

12) Dnr 2017-252 606-2 

Svar på begäran om yttrande, Skolinspektionen Sjöbyskolan 
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13) Dnr 2017-303 605-1 

Avtal med Kristianstads kommun avseende interkommunal ersättning 

14)  

Anställningsavtal 171101–171130 

15)  

Tjänstledigheter 171101–171130 

 

________________ 

 

 
 


