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Rydal den 5 april 2017 kl. 13.30 – 17.15 

 

 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande 

 M Anders Lindahl  

 M Elise Benjaminsson  

 C Ann-Christine Andreasson  

 MBP Henry Sandahl  

 KD Elise Arnell   

 S Urban Jernberg  

 S Bodil Wennerström 

 S Jonny Karlsson  

 S Yasin Abbes   

 V Kjell Andersson   

 S Jessica Rodén tjänstgör för Camilla Lennartsson (MOD) 

 SD Natalia E. Henriksson  

    

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande     

ersättare    

 L Egon Svensson  

 MP Lo Göthberg Larsson  

 V Lena Persson  

    

    

    

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Johan Höglund, ekonom § 31-36 

  Emil Klasson, ekonom § 31-36 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef  

    

    

    

    

 

 

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-04-07 

  

Underskrifter Sekreterare    

  Lena Ilhage   

     

 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 2017-04-05 

 
Anslaget är uppsatt 2017-04-10 – 2017-05-01 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Ordförande inledde mötet med några ord med anledning av den bussolycka 

som tragiskt drabbat elever och lärare på Ängskolan. Minnet av de tre ungdo-

mar som förolyckats hedrades med en tyst minut. 

 

 
Innehållsförteckning 
   

   

Ekonomisk månadsrapport § 31  

Budget 2018, anpassningsåtgärder § 32  

Skolskjuts vid val av skola § 33  

Uppdaterad lokalutredning § 34  

Ansökan om ett femte läsår på gymnasiesärskolan § 35  

Placering av paviljongskola § 36  

Rapport från kontaktpolitiker § 37  

Aktuella händelser § 38  

Meddelanden § 39  

Delegationsbeslut § 40  
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31/2017   Dnr 2017-2 042-4 

 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 

Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter mars månads slut. 

I redovisningen ingår: prognos och avvikelse per verksamhet, personalkost-

nader totalt samt timlöner och övertid/fyllnadstid. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
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§ 32/2017   Dnr 2017-20 041-7 

 

Budget 2018, anpassningar 

Ärendet 

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 dagens möte presenteras olika förslag på anpassningsåtgärder för att 

nämnden ska kunna fatta beslut om ett budgetförslag inom ram. 

 

Ärendets behandling 

Arbetsmaterial anpassningsåtgärder, 2017-04-05 uppdaterade siffror efter 

mars månads slut 

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. 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 33/2017   Dnr 2016-69 622-4 

 

Skolskjuts vid val av skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Inga förändringar görs i nuvarande regler vad gäller skolskjuts vid val av 

skola. 

 

Elise Arnell (KD) och Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig till förmån för  

Arnells förslag. 

Ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjlig-

heten, och vad den eventuella kostnaden skulle bli om alla elever som gör ett 

val av skola skulle bli berättigade till skolskjuts. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-23, § 19 

Tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-23, § 15 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) och Henry Sandahl (MBP) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Elise Arnell (KD) föreslår att de elever som väljer annan skola har rätt till 

skolkort om de har längre än 5 km till vald skola. 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

________________  
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§ 34/2017   Dnr 2015-91 600-14 

 

Uppdaterad lokalutredning 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade i maj 2015 en lokalutredning 

kring förskolors och skolors lokaler. Detta var ett uppdrag i samarbete med 

teknik- och serviceförvaltningen. Nämnden har begärt att lokalutredningen 

uppdateras både innehållsmässigt och vad gäller antal barn och elever. 

 

Ärendets behandling 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-23, § 22 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen och framhåller att utredningen behöver 

uppdateras löpande. 

 

 

 

 

 ________________  
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§ 35/2017 Dnr 2017-71 612-3 

 

Ansökan om ett femte läsår på gymnasiesärskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

 

- XXXXXXXXXXXXX beviljas ett femte år på gymnasiesärskolans individuella 
program på Marks Gymnasieskola. 

 

Ärendet 

Förälder till XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, som går fjärde året på gymnasie-

särskolan på Marks Gymnasieskola har ansökt om ett femte år. Orsaken är att 

XXXXXXXXXX varit opererad och haft en återkommande magproblematik vil-

ket påverkat hans möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-03-23 

Ansökan om ett femte år, 2017-03-15 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att XXXXXXXXXXXXXXXX beviljas ett femte år på 

gymnasiesärskolans individuella program på Marks Gymnasieskola 

 

Beslutsgång 

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

 

________________ 

 

 

Skickas till  

Den sökande, God man 
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§ 36/2017  Dnr 2016-213 291-6 

 

Placering av paviljongskola 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 
 
- Förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med teknik- och service-

förvaltningen, finna en lämplig placering för paviljongskolan. 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med teknik- och service-

förvaltningen, se över framtida behov av paviljonglösningar och värdera 
skillnaden mellan att köpa och hyra paviljonger till Lyckeskolan. 

 

Ärendet 

Under tiden som ny högstadieskola projekteras och byggs i Kinna behöver 

Lyckeskolans elever en sammanhållen ersättningslokal. Idag går eleverna i 

kringliggande lokaler vid Lyckeskolan och på Kunskapens hus. Beställning är 

skickad till teknik- och servicenämnden för en paviljongskola vid Kaskad. Mar-

kundersökningar visar att det är mindre lämpligt att placera skolan där och 

därför behöver annan placering hittas. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-23, § 21 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-07, § 87 

Tjänsteskrivelse 2016-10-31 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

 

______________ 
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§ 37/2017 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

 

Dagens sammanträde 

 

 Lo Göthberg Larsson har varit på APT på Ubbhultskolan  

 Lena Persson besökte Stommenskolan i oktober, rektor tryckte på fri-

tidshemmen svårigheter att få tag på utbildad personal. Estetiska pro-

grammet besöktes i november, programmet har utmaningar att möta 

alla elevers behov. Hon har också varit på samråd med förskolorna i 

Kinna där bl. a en specialpedagog deltog. 

 Urban Jernberg har besökt Hyssnaskolan, de har haft svårigheter att 

anpassa sig till den ekonomiska ramen han har dessutom deltagit på 

ett samråd. 

 Egon Svensson har besökt el- och energiprogrammets programråd. Arbets-

förmedlingen deltog och menade att de upplevde kvalitén hög på de som går 

ut från programmet. 

 Elise Benjaminsson har varit på APT på Fotskälskolan. 

 

 

 

Ordförande tackar för information. 

 

 

 

________________ 
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§ 38/2017   

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om aktuella händelser. 

 

 Information om nuläget kring bussolyckan och den framtida planeringen för att 

möta elevers och lärares behov av stöd.  

 Minnestund torsdag klockan 17.00 på Mor Kerstins torg. 

 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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§ 39/2017  

Meddelanden 

 

1)  

Skrivelse med svar gällande högstadiet i Fritsla 

2) Dnr 2016-115 606-20 

Beslut ifrån Skolinspektionen gällande Sätilaskolan 

3) Dnr 2016-237 606-10 

Beslut från Skolinspektionen gällande elevs rätt till utbildning, Ängskolan 

4) Dnr 2016-248 615-14 

Beslut från JO 

5) Dnr 2017-43 63-3 

Beslut från Skolinspektionen gällande Björsgårdens förskola 

6)  

Skrivelse gällande vilande utbildningar vid Marks Gymnasieskola 

 

 

 

 

________________  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13 (13) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2017-04-05 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 40/2017  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-56 402-3, 4, 5, 6, 7 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 

2) Dnr 2017-62 027-1, 2 

Beslut om bidrag för fritidsstudier för personal 

3) Dnr 2017-70 605-1, 2, 3 

Avtal med Svenljunga kommun avseende IKE 

4) Dnr 2017-30 00-2 

Överenskommelse om placering i fritidsverksamhet, Bollebygds kommun 

5) Dnr 2017-53 606-2 

Beslut om tilläggsbelopp för elev skolplacerad i Kristinehamns kommun 

6) Dnr 2017-58 605-1 

Avtal med Borås Stad avseende IKE 

7) Dnr 2017-64 636-1 

Beslut om plats i fritidshem för elev i behov av särskilt stöd för sin utveckl-

ing. 

8) Dnr 2017-9 623-7 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter, 

elev. 

9) Dnr 2017-72 402-1 

Avtal mellan Svenska Basketbollförbundet och Marks kommun  

10)  

Tjänstledighet 58, 170301–170331  

11)  

Anställningsavtal 107–118, 170301–170331 

 

________________ 

 


