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§ 1/2017    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet: Situationen för asylsökande som bedöms vara 18 år tillförs  
ärendelistan efter ärende 5. 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kjell Andersson (V) föreslår att ett ärende om asylsökande och situationen för 

de som bedöms vara 18 år, tillförs ärendelistan. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Anderssons förslag till beslut kan antas och finner att 

så sker. 

 

________________ 
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§ 2/2017   Dnr 2017-6 042-4 

 

Årsrapport 2016 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Årsrapporten för 2016 godkänns och resultatet fastställs till -0,1 miljoner 
kronor. 
- Begäran om att få använda 1 mnkr av tidigare års ackumulerade resultat 
till fortsatt satsning på digital lärmiljö samt utveckling av fritidshemmen 
och kvalitetscertifiering. 
 

Ärendet 

Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rappor-

ten syftar till att redogöra för utfallet av verksamheten och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets slut. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 20176-01-26, § 10 

Årsrapport skickad till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-18 

Tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhetscheferna Cecilia Ragnarsson, 

Kenny Fredholm och Anneli Andersson, utvecklingsledare Johan Sundqvist, 

personalspecialisterna Josefine Landén och Christina Danielsson, enhetschef 

Lena Ilhage samt ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson föredrar ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker. 

 

________________ 
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§ 3/2017    

 

Specialpedagoger 

Ärendet 

Förvaltningen har omorganiserat specialpedagogerna så fler är anställda  

direkt av rektor på respektive skola och färre i den centrala elevhälsan.  

Antalet specialpedagoger totalt har ökat de senaste åren och statsbidrag är 

sökt för ytterligare förstärkning, förvaltningen räknar med 19,5 årsarbetare 

under 2017. 

Det finns fortfarande 3,5 tjänst kvar centralt som ska arbeta med fortbildning, 

handledning, riktade insatser och utredning. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson föredrar ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 4/2017   Dnr 2017-31 625-19 

 

Situationen för asylsökande som bedöms vara 18 år 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Önskemål ställs till kommunstyrelsen att de tar ett samlat grepp och bjuder in 
inblandade nämnder för att diskutera problematiken kring asylsökande som 
fyller 18 år. 
 
Uppdrag ges till förvaltningen att diskutera hur de ska hantera den akuta  
situationen på Kunskapens hus. Finns det möjligheter att elevhälsan är extra 
till-gänglig för den här gruppen just nu? 
 

Ärendet 

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år är boendet inte längre social-

tjänstens ansvar. Den som behöver hjälp erbjuds boende på en av Migrations-

verkets förläggningar. Eftersom det inte finns någon sådan i Mark får ungdo-

marna svårigheter med att fortsätta sin utbildning på Marks Gymnasieskola.  

De senaste veckorna har det märkts ökad oro bland eleverna på Sprint. Media 

har dessutom rapporterat om ett ökat antal självmord bland asylsökande ung-

domar. 

Elever som söker hjälp får idag stödsamtal av kurator och skolsköterska. Men 

elevhälsan har inte ett behandlande uppdrag. Krävs det sådan får de ställa sig 

i kö. Eller söka akut hjälp inom sjukvården. 

Dagens sammanträde 

Kjell Andersson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande sammanfattar diskussionen och föreslår: 

Önskemål ställs till kommunstyrelsen att de tar ett samlat grepp och bjuder in 

inblandade nämnder för att diskutera problematiken kring asylsökande som 

fyller 18 år. 

Uppdrag ges till förvaltningen att diskutera hur de ska hantera den akuta situ-

ationen på Kunskapens hus. Finns det möjligheter att elevhälsan är extra till-

gänglig för den här gruppen just nu? 

Beslutsgång 

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

sker. 

________________  
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§ 5/2017   Dnr 2017-20 041-3 

 

Budget 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. På mötet presenteras en tidsplan för arbetet fram 

till beslut samt information om att anpassningar motsvarande 8,8 mnkr (1,1 

procent) behöver planeras och genomföras under 2017 för att komma inom 

ram. Ledamöterna fick dessutom tillgång ett arbetsmaterial innehållande 

kostnader, antal barn och elever i verksamheten och olika nyckeltal hämtade 

från Kolada. 

 

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 föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 6/2017   Dnr 2016-255 600-7 

 

Prislista interkommunal och fristående förskola, grund-
skola och gymnasieskola 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

Grundbelopp för kalenderåret 2017 fastställs av barn- och utbildningsnämn-
den enligt bilaga 1, 2 och 3. 
 

Ärendet 

När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 

barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommu-

nen ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidrags-

beloppen ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever 

som är placerade i kommunen. Beloppen är framräknade utifrån 2017 års 

budget. 

Prislistan kompletteras här med grundbelopp för gymnasie- och grundsärskola 

samt revideras gällande individuellt alternativ och yrkesintroduktion samt 

grundskola inklusive förskoleklass. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-02-02, inklusive bilaga 1–3 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 102 

Tjänsteskrivelse 2016-12-15, inklusive bilaga 1 och 2 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att grundbelopp för kalenderåret 2017 fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 2 och 3.. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 7/2017   Dnr 2016-199 200-4 

 

Ny förskola i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Begäran ställs till kommunstyrelsen att de beställer en förstudie om nybygg-
nation av förskola i Skene av teknik- och servicenämnden. Förstudien bör in-
nehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 

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

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

ras tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen. 

 

Ärendets behandling 

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

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13 § 82 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Anneli Andersson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beställer en förstudie om nybyggnation av förskola i Skene av teknik- och ser-

vicenämnden. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 8/2017   Dnr 2016-275 291-3 

 

Ny förskola och skola i Ubbhult – begäran om förstudie 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Begäran ställs till kommunstyrelsen att de beställer en förstudie om nybygg-
nation av förskola och skola i Ubbhult av teknik- och servicenämnden Förstu-
dien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 

Ubbhultskolans nuvarande bygglov är tillfälligt och upphör om 5 år. Förskolan 

är belägen i tre olika byggnader och består delvis av paviljonger. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 5 

Tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beställer en förstudie om nybyggnation av förskola och skola i Ubbhult av tek-

nik- och servicenämnden. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kost-

nadsförslag. 

 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 9/2017   Dnr 2016-274 291-3 

 

Inre ombyggnation Stommenskolan – begäran om förstudie 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Begäran ställs till kommunstyrelsen att de omgående beställer en förstudie av 
teknik- och servicenämnden om inre ombyggnation av Stommenskolan som 
bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. Förstudien bör innehålla olika lös-
ningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 

Stommenskolan är trångbodd och skolan saknar arbetsrum och komplette-

rande undervisningssalar. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 7 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

omgående beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre om-

byggnation av Stommenskolan som bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. 

Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsför-slag 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 10/2017   Dnr 2016-276 291-3 

 

Inre ombyggnation i Kunskapens hus – begäran om  
förstudie 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

Begäran ställs till kommunstyrelsen att de omgående beställer en förstudie av 
teknik- och servicenämnden om inre ombyggnation av Kunskapens hus som 
bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. Förstudien bör innehålla olika lös-
ningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 

Kunskapens hus är trångbott och det saknas undervisningssalar. Möjligheten 

till bättre lokalutnyttjande behöver ses över 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 8 

Tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

omgående beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre om-

byggnation av Kunskapens hus som bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. 

Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsför-slag. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 11/2017  Dnr 2016-77 042-23 

 

Uppföljning av biblioteksplanen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet bordläggs. 
 

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. 

Ärendets behandling 

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 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

 

 

 

______________ 
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§ 12/2017 Dnr 2016-1 002-14 

 

Revidering av delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Följande utgår 
- Delegaten: Handläggare för vårdnadsbidrag 
- 8.1.4 Beslut om vårdnadsbidrag 
- 8.1.5 Återkrävande av vårdnadsbidrag 
- 8.1.6 Efterge återbetalningsskyldighet av vårdnadsbidrag 
- 9.3.10 Beslut om att ingå kollektivavtal om visstidsanställningar och förhöjt 
övertidsuttag. 

Följande punkter får en ny numrering 

- 8.1.7 – 8.1.12 får istället numreringen 8.1.4 – 8.1.9 
 
Tillägg till punkten 4.1.4: Beslut om att elever inom utbildning i svenska för 
invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg. 

Redaktionella ändringar i punkt 4.2.3. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning fastställd i sin helhet senast 

2016-02-04 över de beslut som nämnden delegerar till utskott, en ledamot 

eller ersättare eller till en anställd i kommunen. 

Beroende på lagförändringar behöver några revideringar göras. 

Kommunstyrelsens och alla facknämnders delegationsordningar innehåller en 

felaktighet i förhållande till kommunstyrelsens gällande reglemente (dnr KS 

2012–42 003). Där framgår att kommunstyrelsen har hand om frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och 

har i det sammanhanget bland annat att med bindande verkan för kommunen 

genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-02-02 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-01-26, § 11 

Tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att punkten 9.3.10, beslut om att ingå kollektivav-

tal om visstidsanställningar och förhöjt övertidsuttag utgår och yrkar i övrigt 

bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 13/2017   Dnr 2016-87 623-18 

 

Revisionsrapport statsbidrag för flyktingmottagande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Förslag på svar till revisionen på granskningen av rutiner för statsbidrag 
inom flyktingmottagandet, 2017-01-04, skickas till revisorerna som nämn-
dens svar. 
 

Ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om nämnderna har 

en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de stat-

liga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen vad 

gäller ansökan om statsbidrag inom flyktingmottagandet i allt väsentligt fun-

gerar bra men den kan förbättras på vissa områden. De önskar nämndernas 

kommentar kring sina iakttagelser senast 2017-02-28. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 12 

Tjänsteskrivelse 2017-01-04 

Förslag på svar till revisionen på granskningen av rutiner för statsbidrag inom 

flyktingmottagandet, 2017-01-04 

Missiv från revisorerna, 2016-11-20 

Revisionsrapport från PwC, november 2016 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

 

________________  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 14/2017  Dnr 2016-77 042-24 

 

Betygsstatistik 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet bordläggs. 
 

Ärendet 

En presentation har tagits fram av förvaltningen på en del av senast tillgäng-

liga statistik vad gäller betyg och nationella prov. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 108 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-07, § 94 

 

Dagens sammanträde 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

______________ 

 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 15/2017   Dnr 2016-276 291-3 

 

Dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Dokumenthanteringsplan med tillhörande arkivbeskrivning fastställs. 
 

Ärendet 

Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs av 

arkivlagen och arkivförordningen. 

Kommunfullmäktige har antagit ett arkivreglemente för Marks kommun. Av 

arkivlag, arkivförordning och arkivreglemente framgår bland annat att varje 

myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning.  

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att myndigheten ska ha kontroll 

över vilka handlingar som hanteras och hur. Planen klargör vilka handlingar 

som kan gallras och när eventuell gallring ska ske. Arkivbeskrivningen syftar 

framförallt till att ge allmänheten överblick över vilken information förvalt-

ningen hanterar och i stora drag hur verksamheten och arkivet är organiserat. 

 

Ärendets behandling 

Dokumenthanteringsplan 2017-02-06 

Arkivbeskrivning 2017-01-30 

Tjänsteskrivelse 2017-01-23 

 

Dagens sammanträde 

Handläggare Johanna Dahllöf och enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att dokumenthanteringsplan med tillhörande  

arkivbeskrivning fastställs. 

 

Beslutsgång 

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

 

________________  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 16/2017   Dnr 2017-10 600-4 

 

Ansökan om bidrag för folkhögskolestudier 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Bidrag beviljas till lunch och fika, en kostnad på 1552 kronor per månad. Det 
extra bidraget ska utbetalas som längst till och med december 2017. 
 

Ärendet 

XXXXXXXXXXXXXXX ansöker om extra bidrag för sina studier på folkhögskola. 

XXXXXXXXX är nyinflyttad till Marks kommun och studerar på Grimslövs Folk-

högskola. Hon bodde tidigare i närheten av folkhögskolan, men i och med flyt-

ten till Mark behöver hon numera bo på internatet vilket innebär en större ut-

gift i form av logi och kost. 

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-01-31 

Brev, material och beslut från Alvesta och folkhögskolan 

Ansökan om bidrag för folkhögskolestudier, 2017-01-03 

 

Dagens sammanträde 

Handläggare Johanna Dahllöf föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att bidrag beviljas till lunch och fika, en kostnad 

på 1552 kronor per månad. Det extra bidraget ska utbetalas som längst till 

och med december 2017. 

 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 17/2017 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde 
 

 

Dagens sammanträde 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 18/2017   

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om aktuella händelser. 

 

 Det kan behövas omfattande ombyggnation av nattomsorgen på Assbergs för-

skola på grund av strängare regler gällande brandsäkerhet. 

 Vattenläcka på Lyckegårdens förskola i fredags vilken upptäcktes tidigt. TSF 

jobbade hela helgen för att minska skadorna och det ser i dagsläget bra ut. 

 Informationsmöte för blivande sjuor på Lyckeskolan nu i veckan. 

 Förvaltningen har gått vidare i nomineringen till Götapriset med; En lärmiljö för 

alla – en modern skola på vetenskaplig grund. En av 33 som går vidare av 468 

inskickade bidrag. 

 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19/2017  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-8 611-14 

Uppföljningsbeslut efter tillsyn Sätilaskolan 7-9 

2) Dnr 2016-11 611-8 

Uppföljningsbeslut efter tillsyn Örbyskolan F-6 

3) Dnr 2016-66 606-7 

Uppföljning av beslut Ängskolan 

4) Dnr 2016-116 606-5 

Beslut från Skolinspektionen gällande Sätilaskolan 

5) Dnr 2016-142 606-5 

Skolinspektionens beslut gällande Tingvallaskolan 

6) Dnr 2016-154 623-16 

Förvaltningsrättens dom 

7) Dnr 2016-223 63-3 

Skolinspektionens uppföljning av beslut 

8) Dnr 2016-269 600-8 

Skrivelse till försäkringsbolag angående skadestånd 

9) Dnr 2016-13 612-12 

Uppföljningsbeslut Marks gymnasieskola yrkesprogram vitesföreläggande 

10) Dnr 2016-248 615-7 

Vuxenutbildning beslut skolinspektion ej prövar ärendet 

11) Dnr 2016-248 615-6 

Tillfälle att yttra sig förvaltningsrätten 

12) Dnr 2016-207 623-6 

Överklagan till Förvaltningsrätten gällande skolskjuts 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

13) Dnr 2016-16 617-9 

Uppföljningsbeslut Gymnasiesärskolan 

14) Dnr 2016-12 612-10 

Uppföljningsbeslut Marks gymnasieskola individuellt alternativ 

15) Dnr 2016-15 617-8 

Uppföljningsbeslut Lyckeskolans grundsärskola 

16) Dnr 2016-9 611-8 

Uppföljningsbeslut Lyckeskolan 

 

 

 

 

 

 

________________  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 20/2017  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2016-115 606-13,14,15 

Skolinspektionen Sätilaskolan. Redovisning av åtgärder och kommunice-

ring. 

2) Dnr 2016-154 623-14 

Beslut om fullmakt 

3) Dnr 2016-130 606-7, 8 

Skolinspektionen Sätilaskolan, begäran om komplettering samt svar. 

4) Dnr 2016-272 606-1, 3 

Skolinspektionen Lyckeskolan, begäran om yttrande samt svar 

5) Dnr 2016-4 623-19, 20, 21 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts 

6) Dnr 2017-9 623- 1-5 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts 

7) Dnr 2016-66 606-5, 6 

Skolinspektionen Ängskolan, beslut och redovisning 

8) Dnr 2016-73 6101- 55-64 

Beslut om tilläggsbelopp 

9) Dnr 2015-34 600-17 

Påskrivet förlikningsavtal 

10) Dnr 2016-28 600-7 

Behov av att tillfälligt hyra in personal, biträdande rektor gymnasiet 

11) Dnr 2016-28 600-8 

Behov av att tillfälligt hyra in personal, rektor Sätilaskolan 

12) Dnr 2016-201 02-4 

Beslut om avstängning 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 26 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

13) Dnr 2016-237 606-4 

Svar på kommunicering efter anmälaren inkommit med synpunkter 

14) Dnr 2016-26 63-11 

Delegationsbeslut om avstängning av kund 

15) Dnr 2016-114 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder, Skolinspektionen Sätilaskolan 

16) Dnr 2016-116 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder, Skolinspektionen Sätilaskolan 

17) Dnr 2016-117 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder, Skolinspektionen Sätilaskolan 

18) Dnr 2016-122 623-12 

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

19) Dnr 2016-123 612-6 

Uppföljning gällande elevs rätt till stöd och särskilt stöd, Marks Gymnasie-

skola 

20) Dnr 2016-188 612-3 

Beslut om att anta sökande till barn- och fritidsprogrammet efter utbild-

ningens början 

21) Dnr 2016-207 623-7 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

22) Dnr 2016-221 402-3 

Avtal psykologkonsult 

23) Dnr 2016-248 615-5 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

24) Dnr 2016-223 63-2 

Utredning gällande anmälan till Skolinspektionen om barns stödbehov vid 

Karstorps förskola 

25) Dnr 2017-13 617-1 

Beslut om att integrera elev som tillhör grundskola i särskola 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 27 (27) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-02-09 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

26)  

Tjänstledigheter 1–54, 161201-170131  

27)  

Anställningsavtal 1–86, 161201-170131 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 


