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 MP Lo Göthberg Larsson  
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 S Karolina Johnsson Manskog § 45–50 

    

    

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Johan Höglund, ekonom § 41–44 

  Emil Klasson, ekonom § 41–44 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 41–44 
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Utses att justera Urban Jernberg 
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 Justerare    
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom an-

slag. 

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2017-05-10 

 
Anslaget är uppsatt 2017-05-16 – 2017-06-05 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

Förändring av ärendelistan § 41  

Aprilrapport § 42  

Åtgärder med anledning av det prognosticerade underskottet i 

aprilrapporten 
§ 43  

Budgetunderlag 2018–2021 § 44  

Svar på motion om fysisk aktivitet § 45  

Gymnasieutredning § 46  

Rapport från kontaktpolitiker § 47  

Aktuella händelser § 48  

Meddelanden § 49  

Delegationsbeslut § 50 
 

  
 

   

   

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4 (18) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-05-10 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

41/2017    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet: Åtgärder med anledning av det prognosticerade underskottet i april-

rapporten tillförs ärendelistan efter aprilrapporten 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet: Åtgärder med anledning av det pro-

gnosticerade underskottet i aprilrapporten tillförs ärendelistan som ärende 

fem efter aprilrapporten. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

 

________________  
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42/2017   Dnr 2017-2 042-10 

 

Aprilrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- 2017 års prognos för driftbudget fastställs till ett underskott med 3 miljo-

ner kronor jämfört med tilldelad ram. 

- 2017 års prognos för investeringsbudgeten fastställs till ett 0-resultat jäm-

fört med årets ram. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att få del av 

kommunstyrelsens reserver för att täcka kostnader avseende de lokaler 

som inte kan inrymmas i nämndens ordinarie verksamhet/budgetram. 

- Barn- och utbildningsnämnden begär av fullmäktige att få överskrida bud-

get med 3 miljoner kronor. 

- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av orsaker till 

budgetavvikelser och förslag på åtgärder för att verksamheter ska komma 

inom ram. 

 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader.  

Nämndernas rapporteringar 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 inte kommer inrymmas inom tilldelad ram. 

Ärendets behandling 

Månadsuppföljning presenterad på mötet, 2017-2 042-9 

Aprilrapport, 2017-05-04 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-02 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27, § 25 

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att 

2017 års prognos för driftbudget fastställs till ett underskott med 3 miljoner 

kronor jämfört med tilldelad ram. 

2017 års prognos för investeringsbudgeten fastställs till ett 0-resultat jämfört 

med årets ram. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att få del av kom-

munstyrelsens reserver för att täcka kostnader avseende de lokaler som inte 

kan inrymmas i nämndens ordinarie verksamhet/budgetram. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av fullmäktige att få överskrida budget 

med 3 miljoner kronor. 

 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att: 

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av orsaker till 

budgetavvikelser och förslag på åtgärder för att verksamheter ska komma 

inom ram.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Sjöstrands och Hanssons förslag kan antas och finner 

att så sker. 

 

 

________________  
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43/2017   Dnr 2017-2 042-11 

 

Åtgärder med anledning av det prognosticerade  
underskottet i aprilrapporten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

Omedelbart stopp införs för nya avtal med konsulter och inhyrd personal inom 

grundskolan inklusive förskoleklass.  

 

Beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband med delårsrapporten.  

 

Anders Lindal (M), Elise Benjaminsson (M), Ann-Christine Andreasson (C), 

Lena Ferm Hansson (C), Sofia Sjöstrand (L) och Elise Arnell (KD) reserverar 

sig till förmån för Sjöstrands förslag. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport avse-

ende 2017 års fyra första månader. Av denna framgår att verksamhetens  

totala nettokostnader troligen inte kommer att rymmas inom ram. Prognosen 

visar ett underskott om 3 miljoner kronor varav grundskolans beräknande  

underskott i egen regi är 5,5 miljoner kronor. Med anledning av detta behövs 

åtgärder för att få ett resultat inom ram. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-09 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold tjänstgör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att 

1. Generellt anställningsstopp införs inom grundskolan, inklusive förskole-

klass, på så sätt att rätten att anställa begränsas så att anställningar för 

kortare tid än en månad prövas av verksamhetschef.  

2. Omedelbart stopp införs för nya avtal med konsulter och inhyrd perso-

nal inom grundskolan inklusive förskoleklass.  

3. Beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband med delårsrappor-

ten. 

Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till Sjöstrands förslag 
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Natalia E Henriksson (SD) föreslår att  

1. Omedelbart stopp införs för nya avtal med konsulter och inhyrd perso-

nal inom grundskolan inklusive förskoleklass.  

2. Beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband med delårsrappor-

ten. 

 

Beslutsgång 

Ordförande summerar diskussionen och finner att det finns två förslag och 

ställer dessa emot varandra. Ordförande konstaterar att nämnden beslutat 

enligt Sjöstrands förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Följande beslutsgång godkänns. Ja för Sjöstrands förslag och nej för Henriks-

sons förslag. 

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

förslag. 

  JA NEJ 

Anders Lindal M X  

Elise Benjaminsson M X  

Ann-Christine Andreasson C X  

Lena Ferm Hansson C X  

Sofia Sjöstrand L X  

Elise Arnell KD X  

Urban Jernberg S  X 

Bodil Wennerström S  X 

Jonny Karlsson S  X 

Yasin Abbes S  X 

Kjell Andersson V  X 

Petra Vogel S  X 

Natalia E Henriksson SD  X 

  6 7 

 

 

 

 

________________  
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§ 44/2017   Dnr 2017-20 041-12 

 

Budgetunderlag 2018-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren  

2018–2021 

Nämnden konstaterar en differens mellan ram och kostnadsberäkning på 12,9 

miljoner kronor 2018, 31,9 miljoner kronor 2019 och 64,6 miljoner kronor 

2020. För att få en budget inom ram behöver anpassningar göras.  

De anpassningar som nämnden finner möjliga att genomföra de närmaste 

åren listas nedan. 

- Avveckling av Karstorp förskola 
- Avveckling av Habyskolan 
- Avveckling av Öxabäckskolan 
- Avveckling av Björketorpsskolan 
- Avveckling temporärt av Ubbhultskolan 
- Avveckling av årskurs 7–9 på Fritslaskolan 
- Avveckling av årskurs 7–9 på Örbyskolan 
- Avveckling av gymnasieprogram 
- Minskade årsarbetare i verksamheterna 
- Anpassning av kostnader för modersmålsundervisning 
- Anpassning av kostnader för kost och städ 
- Anpassning av administrativt stöd 
- Avveckling av stödteamet 
- Avveckling av skoldatateket 
- Avveckling av specialpedagoger centralt i förvaltningen 
- Avveckling av ungdomsutvecklare, nämndens del 2,0 årsarbetare 
 
Budgetunderlaget kompletteras med en bilaga avseende gymnasieskolan 
samt ett tillägg i texten att det kan innebära avveckling av program. 
 

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. 

 

Ärendets behandling 

Information på mötet, 2017-20 041-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27, § 26 

Budgetunderlag 2018–2021 inklusive bilaga 1 och 2, 2017-04-23 
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-20 

Arbetsmaterial anpassningsåtgärder, 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-23, § 23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-09, § 22 

Handlingar presenterade på nämndens möte 2017-02-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 9 

 

Dagens sammanträde 

 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att  

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren  

2018–2012 

Nämnden konstaterar en differens mellan ram och kostnadsberäkning på 12,9 

miljoner kronor 2018, 31,9 miljoner kronor 2019 och 64,6 miljoner kronor 

2020. För att få en budget inom ram behöver anpassningar göras. De anpass-

ningar som nämnden finner möjliga att genomföra de närmaste åren listas i 

beslutsrutan. 

Budgetunderlaget kompletteras med en bilaga avseende gymnasieskolan 

samt ett tillägg i texten att det kan innebära avveckling av program. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 45/2017   Dnr 2015-183 611-7 

 

Motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i 
grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till  

kommunfullmäktige 
 

- Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner. 

- I det framtida arbetet kan förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på 
schemat varje dag prövas, men det skulle troligen kräva ramtillskott. 

- Motionen anses därmed besvarad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att initiera en dialog med verksamheten 
kring strukturerade insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skol-
tid, utan krav på utökad undervisningstid. Syftet ska vara att finna goda 
exempel och arbetssätt som ökar den fysiska aktiviteten för olika åldrar, 
och som kan spridas och implementeras brett i verksamheten. 

 

 

 

Ärendet 

Mikael Larsson (C) och Leif Sternfeldt (C) har den 18 november 2015 lämnat 

in en motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i grundskolan. För-

slagsställarna pekar på att allt fler barn och ungdomar rör sig allt mindre och 

att rörelse, tillsammans med sömn och näringsriktig kost, främjar hälsan och 

ökar andelen elever som når kunskapskraven. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27, § 28 

Utredning 2017-04-07 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24 

Motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i grundskolan 
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Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ann-Christine Andreasson (C) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att 

initiera en dialog med verksamheten kring strukturerade insatser för att öka 

den fysiska aktiviteten under skoltid, utan krav på utökad undervisningstid. 

Syftet ska vara att finna goda exempel och arbetssätt som ökar den fysiska 

aktiviteten för olika åldrar, och som kan spridas och implementeras brett i 

verksamheten. 

 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

Beslutsgång 2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 46/2017    

 

Gymnasieutredning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde 

 

 

Ärendet 

Gymnasieutredningens betänkande SOU (statens offentliga utredningar) 

2016:77 lämnades till ansvarig minister 2016-10-31 och var på remiss till och 

med 2017-03-01. Förslagen i betänkandet har som syfte att fler ungdomar 

ska få en fullständig gymnasieutbildning och kommer att påverka arbetet och 

organisationen på Marks Gymnasieskola. Förändringarna föreslår träda i kraft 

successivt från 2018-01-01. 

 

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. 

 

________________  
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§ 47/2017 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 

Ärendet bordläggs till nästa 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. 

 

 

 

________________ 
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§ 48/2017   

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om aktuella händelser. 

 

- Paviljonger till Örbyskolan är beställda 

- Kontrakt för att hyra församlingshemmet i Fritsla för förskoleverk-

samhet är på gång 

- Förslag till en ny organisation för förvaltningsledningen som inne-

bär en förändrad roll för verksamhetschef, att en verksamhetschef 

ersätts av en utvecklingsledare och ett införande av biträdande 

förskolechefer.  

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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§ 49/2017  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-130 606-12 

Beslut från BEO gällande Sätilaskolan 

2) Dnr 2016-142 606-15 

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande Tingvallaskolan 

3) Dnr 2016-154 623-17 

Beslut från Kammarrätten avseende skolskjuts för elev boende i Skephult 

4) Dnr 2016-237 606-12 

Skolinspektionens Uppföljning av beslut om elevs rätt till utbildning vid 

Ängskolan 

5) Dnr 2016-248 615-15 

Beslut från Kammarrätten avseende avstängning vuxenutbildning 

6) Dnr 2016-272 606-4 

Beslut från Skolinspektionen gällande Lyckeskolan 

7) Dnr 2017-80 600-1 

Anonym anmälan till Skolinspektionen gällande att elever inte får den 

undervisning de har rätt till 

8) Dnr 2017-90 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande elevs rätt till utbildning vid Lycke-

skolan 

9) Dnr 2017-92 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande en elev vid Lyckeskolan, grund-

särskolan 

10)  

Skolinspektionens rapport – Mottagandet av nyanlända elever 

 

 

________________  
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§ 50/2017  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-79 612-1, 3, 4, 6, 7, 9 

Avstängning av elev upp till två veckor 

2) Dnr 2017-81 606-1, 2 

Anmälan till Skolinspektionen om en elevs skolsituation vid Sätilaskolan 

3)  

Delegationsbeslut gällande mottagande i gymnasiesärskolan 

4)  

Beslutsattest 

5) Dnr 20167-114 606-6 

Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen gällande elev vid 

Sätilaskolan 

6) Dnr 2016-130 606-11 

Redovisning av vidtagna åtgärder, gällande elev vid Sätilaskolan 

7) Dnr 2016-237 606-11 

Redovisning av vidtagna åtgärder, Skolinspektionen Ängskolan 

8) Dnr 2017-9 623-8 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter, 

elev A.D.  

9) Dnr 2017-22 63-3 

Beslut om uppsägning av barnomsorgsplats på grund av obetalda avgifter  

10)  Dnr 2017-44 605-1 

Avtal med Varbergs kommun avseende IKE.  

11) Dnr 2017-68 046-4 

Beslut om utdelning ur Samfond 1 vårterminen 2017  
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12)  

Tjänstledighet 59-60, 170401–170430  

13)  

Anställningsavtal 119–127, 170401–170430 

 

________________ 

 


