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§1/2018   

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärende 16, anpassningsåtgärder avseende lokaler, ändras till ett informat-
ionsärende vid dagens sammanträde. 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärende 16, anpassningsåtgärder avseende lo-

kaler, ändras till ett informationsärende vid dagens sammanträde. 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 2/2018   Dnr 2017-121 041-8 

 

Nämndplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Ärendet återremitteras i väntan på kommunstyrelsens beslut. 

 

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

mun ska alla nämnder och bolag varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. 

Nämndplanen är en konkretisering av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

och anger nämndens mål, riktlinjer och uppdrag till förvaltningen. 

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

nämndplanen. 

Ärendet återremitterades den 2017-12-14 och förvaltningen ska återkomma 

med en internbudget utifrån eventuellt tillskott från kommunstyrelsen. 

 

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

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-07 

Förslag till nämndplan, 2017-12-07 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 104 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-25, § 1 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet återremitteras i väntan på kommun-

styrelsens beslut. 

 

Beslutsgång 

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

 

________________ 
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§ 3/2018   Dnr 2017-261 600-6 

   

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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§ 4/2018   Dnr 2017-20 041-18 

 

Begäran om utökad ram för tillkommande lokalkostnader 
för ersättningsskola vid Lyckeskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett årligt ramtillskott i budget om 7,5 
mnkr från 2018. 
 

 

Ärendet 

Med anledning av tillkommande lokalkostnader för ersättningsskola vid Lycke-

skolan begär barn- och utbildningsnämnden årligt tillskott i ram med 7,5 

mnkr från 2018. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär ett årligt 

ramtillskott i budget om 7,5 mnkr från 2018. 

Beslutsgång  

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

 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 5/2018   Dnr 2018-7 042-5 

 

Årsrapport 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Årsrapporten för 2017 godkänns och resultatet fastställs till -4,1 miljoner  

kronor. 

 

- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med verksamheterna skynd-

samt analysera orsaker till den vikande måluppfyllelsen avseende kravni-

vån i årskurs 3 och 6 på de enheter med störst avvikelser, samt därtill ta 

fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 

 

- Förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av meritvärden i för-

hållande till resultat på de nationella proven. 

 

- Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med rektorer och pedagoger tyd-

liggöra vad som menas med inkludering i det praktiska arbetet samt ge 

stöd kring verktyg och arbetssätt, med stor tilltro till pedagogernas kom-

petens att själva organisera undervisningen för bästa möjliga måluppfyl-

lelse för varje elev. 

 
 

Ärende 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året.  

Rapporten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och 

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15 

Årsrapport 2018-01-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 2, och lämnat följande förslag till beslut: Årsrapporten för 

2017 godkänns och resultatet fastställs till -4,1 miljoner  
kronor. 
 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhetscheferna Kenny Fredholm och 

Cecilia Ragnarsson, administrativ chef Lena Ilhage, ekonomerna Johan 

Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Mötet ajourneras 16.50-17.00. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Benjaminsson (M) föreslår att: 

• Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med verksamheterna skynd-

samt analysera orsaker till den vikande måluppfyllelsen avseende kravni-

vån i årskurs 3 och 6 på de enheter med störst avvikelser, samt därtill ta 

fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 

• Förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av meritvärden i för-

hållande till resultat på de nationella proven. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med rektorer och pedagoger tyd-

liggöra vad som menas med inkludering i det praktiska arbetet samt ge 

stöd kring verktyg och arbetssätt, med stor tilltro till pedagogernas kom-

petens att själva organisera undervisningen för bästa möjliga måluppfyl-

lelse för varje elev. 

 

Rune Imberg (KD) yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) förslag. 

Henry Sandahl (MBP) yrkar till Elise Benjaminssons (M) förslag. 

Lena Persson (V) yrkar till Elise Benjaminssons (M) förslag. 

 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

Beslutsgång 2 

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

 

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 6/2018   Dnr 2018-15 042-3 

 

Sammanställning statsbidrag  
 

Ärendet 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att söka alla statsbidrag som går 

att söka och som kan bidra till verksamhetens utveckling. Förvaltningschefen 

redovisar vilka statsbidrag som söks, belopp och vad de ska användas till. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold och ekonom Johan Höglund redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 7/2018    

 

Information om aktuella timplaneförändringar 
 

Ärendet 

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. Föränd-

ringen innebär att det kommer att ställas kunskapskrav i moderna språk re-

dan i mellanstadiet. Förändringen kommer att påverka skolornas organisation, 

exempelvis när det gäller skolskjuts och schemaläggning. Nämnden informe-

ras om hur det kommer att ske rent praktiskt.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 8/2018   Dnr 2018-2 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Örbyområdet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Örbyområ-

det, främst alternativ till Korshögens och Ekgårdens förskola. Förstudien bör 

innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Örbyområdet behöver utökas och det behöver göras en 

bedömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

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

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 4, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Örbyområdet, främst al-

ternativ till Korshögens och Ekgårdens förskola. Förstudien bör innehålla olika 

lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 9/2018   Dnr 2018-3 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Kinnaområdet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Kinnaområ-

det. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Kinnaområdet behöver utökas och det behöver göras 

en bedömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fort-

sättning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

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

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 5, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Kinnaområdet. Förstudien 

bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 10/2018   Dnr 2018-5 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Sätilaområdet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Sätila. För-
studien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Sätila behöver utökas och det behöver göras en be-

dömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

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

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 6, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Sätila. Förstudien bör in-

nehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 11/2018   Dnr 2018-6 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Horredsområdet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Horred. 
Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Horred behöver utökas och det behöver göras en be-

dömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

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

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 7, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Horred. Förstudien bör 

innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 12/2018   Dnr 2018-4 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Fritslaområdet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Fritsla.  

Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Fritsla behöver utökas och det behövs göras en bedöm-

ning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsättning på 

nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

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

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 8, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Fritsla. Förstudien bör in-

nehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 13/2018   Dnr 2016-199 290-9  

 

Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Begäran ställs till kommunstyrelsen om en komplettering av förstudien avse-
ende renovering och ombyggnad av Ängskolan enligt följande: 
 
En förstudie avseende nybyggnation av F-6 skola med fem paralleller på 
Ängskolans område, alternativt nybyggnation av högstadieskola för cirka 600 
elever på Ängskolans område, och ombyggnad av nuvarande Ängskola till F-6 
skola samt ombyggnad av Tingvallaskolan till förskola. 
 

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.  

Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-10-13 § 82 att förvaltningen i upp-

drag att utreda behov och eventuell placering av en ny förskola i Skene. Ären-

det återrapporterades på sammanträdet 2017-10-19, § 81. Teknik- och ser-

viceförvaltningen presenterade olika förslag gällande skola och förskola i Ske-

neområdet. Presentationen innehöll olika förslag och lösningar men saknade 

kostnadsberäkningar. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

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

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 9, och överlämnat till nämnden utan förslag till beslut. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Anders Lindahl (M) föreslår att begäran ställs till kommunstyrelsen om en 

komplettering av förstudien avseende renovering och ombyggnad av Ängsko-

lan enligt följande: 

En förstudie avseende nybyggnation av F-6 skola med fem paralleller på 

Ängskolans område, alternativt nybyggnation av högstadieskola för cirka 600 

elever på Ängskolans område, och ombyggnad av nuvarande Ängskola till F-6 

skola samt ombyggnad av Tingvallaskolan till förskola. 

 

Beslutsgång  

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

 

_____________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 14/2018   Dnr 2018-17 041-3 

 

Anpassningsåtgärder avseende lokaler 
 
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. För-

valtningen återkom till nämnden 2017-12-14 med åtta ärenden. Nämnden be-

slöt att samtliga ärenden återremitteras och förvaltningen får återkomma med 

en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser 

gällande personalförsörjning ingår. 

Förvaltningen redovisar på dagens möte i korthet vad den arbetar med i ären-

det. 

 

Ärendets behandling 

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden, 2017-12-14, §§ 109–116 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-25, § 10 

Rapport anpassningsåtgärder avseende lokaler, 2018-01-29 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 15/2018   Dnr 2017-2 042-32 

 

Avtal med konsulter och inhyrd personal inom grundskolan 
inklusive förskoleklass 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Beslutet som fattades av nämnden den 2017-05-10 § 43 upphävs. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-10 § 43 att vidta åtgärder 

med anledning av det prognosticerade underskottet i aprilrapporten. Det be-

slutades att ett omedelbart stopp införs för nya avtal med konsulter och in-

hyrd personal samt att beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband 

med delårsrapporten. 

 

Eftersom beslutet aldrig omprövades i samband med delårsrapporten behöver 

det göras nu. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-01 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att beslutet som fattades av nämnden den 2017-

05-10 § 43 upphävs. 

Beslutsgång  

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

 

 
 

________________ 
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§ 16/2018   Dnr 2016-155 291-7 

 
Komplettering avseende den nya Lyckeskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden: 
 
 1. Underlag och riktpris för en ny Lyckeskola för ca 600 elever. Eventuellt 
 framtida möjliga lokalutbyggnader för eventuella senare behov ska även 
 redovisas.  
 Beslutet ersätter § 59 2016. 
 
 2. En förstudie gällande förändringar av driftskostnad avseende lokaler 
 och verksamhet vid en avveckling av högstadiet på Örbyskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden med kostnader avseende investe-
ringar och om-/och tillbyggnader för fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 
 
Reservation 
Natalia E Henriksson reserverar sig mot beslutet. 
Lena Ferm Hansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-24 tagit beslut angående en ny 

skola i Kinna. Beslutet innehåller uppmaningar till barn- och utbildningsnämn-

den och kultur- och fritidsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare behandlat ärendet ny skola i Kinna 

med anledning av att Lyckeskolan fick stänga akut i augusti 2016. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-12, § 59 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24, § 19, dnr 2016–458 530. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

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

teknik- och servicenämnden: 

1. Underlag och riktpris för en ny Lyckeskola för ca 600 elever. Eventuellt 

framtida möjliga lokalutbyggnader för eventuella senare behov ska 

även redovisas.  

Beslutet ersätter § 59 2016. 

2. En förstudie gällande förändringar av driftskostnad avseende lokaler 

och verksamhet vid en avveckling av högstadiet på Örbyskolan.  

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden med kostnader avseende investe-

ringar och om-/och tillbyggnader för fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 

Urban Jernberg (S) yrkar bifall till Sofia Sjöstrands (L) förslag.  

 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att följande ska ersätta punkt 2: 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden med kostnader avseende investe-

ringar samt om-/och tillbyggnader för fortsatt högstadieverksamhet i Örby.  

 

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. 

 

Reservation 

Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Ferm Hansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 17/2018   Dnr 2016-1 002-23 

 
Revidering av delegationsordningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Lagrummet i kapitel 1 justeras till 6 kap 37–39 §§ 
- Punkt 2.1.1 a) ändras till: riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasse-

rier och sexuella trakasserier. Lagrummet justeras till diskrimineringslagen 
3 kap. 18 §. 

- Punkt 2.1.5 ändras till: Medgivande om uppskjuten skolplikt till hösttermi-
nen det kalenderår barnet fyller 7 år. 

 
Följande punkt tillförs delegationsordningen 
- Beslut om att ett barn får fullgöra skolplikten i grundsärskolan hösttermi-

nen det kalenderår då barnet fyller sex år. 
 
Delegat verksamhetschef elevhälsa med anmärkning att beslut prövas 
efter vårdnadshavares begäran. 
 
- Tidigare punkt 2.4.5 får ny numrering: 2.4.6 
 

 
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. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-04, § 4 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-17, § 19 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 12 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-14, § 74 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 

januari 2018, § 11, och lämnat följande förslag till beslut: 

 

• Lagrummet i kapitel 1 justeras till 6 kap 37–39 §§ 

• Punkt 2.1.1 a) ändras till: riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasse-

rier och sexuella trakasserier. Lagrummet justeras till diskrimineringslagen 

3 kap. 18 §. 

• Punkt 2.1.5 ändras till: Medgivande om uppskjuten skolplikt till hösttermi-

nen det kalenderår barnet fyller 7 år.  
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Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) förslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: 

Följande punkt tillförs delegationsordningen 

• Beslut om att ett barn får fullgöra skolplikten i grundsärskolan höstter-

minen det kalenderår då barnet fyller sex år. 

Delegat verksamhetschef elevhälsa med anmärkning att beslut prövas 

efter vårdnadshavares begäran. 

• Tidigare punkt 2.4.5 får ny numrering: 2.4.6 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner 

att så sker.  

 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

________________ 
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§ 18/2018   Dnr 2015-1 600-2 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Till ny ledamot i arbetsutskottet utses: 
 
Rune Imberg Septembervägen 9 519 30 Horred 
 
 

 
Ärendet 
Elise Arnell (KD) har i en skrivelse den 14 december 2017 avsagt sig sitt upp-

drag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige entledigade Elise Arnell (KD) från uppdraget som ledamot 

i barn- och utbildningsnämnden den 2017-12-18 § 197. 

 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, om 

det inte finns skäl emot det. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Rune Imberg (KD) utses till ny ersättare 

i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Beslutsgång  
 

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

 

________________ 
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§ 19/2018   Dnr 2015-3 600-16 

 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Anna Sophia Bonde utses till kontaktpolitiker för Sandvallsängs förskola, Ting-
vallaskolan och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
 

 

Ärende 
Val av ny kontaktpolitiker för några enheter beroende på att en ledamot 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 2018-02-01 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anna Sophia Bonde utses till kontaktpolitiker för Sandvallsängs förskola, Ting-

vallaskolan och Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 20/2018 

 
Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ingen hade något att rapportera. 

 

 

________________ 
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§ 21/2018 

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om att rektorn vid Sjöbyskolan 

och Björketorpskolan har sagt upp sig. 

Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om hur många som är första-

handssökande till gymnasiet. 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om boendet i Fritsla för ensam-

kommande ungdomar över 18 år under asylprocessen. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 22/2018 

  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-122 623-15 

Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts 

2) Dnr 2017-90 606-8 

Beslut från Skolinspektionen gällande Lyckeskolan 

3) Dnr 2017-135 600-25 

Förvaltningsrättens dom  

4) Dnr 2017-141 623-8 

Förvaltningsrättens dom gällande skolskjuts 

5) Dnr 2017-228 606-12 

Beslut från Barn- och elevombudet gällande Fritslaskolan 

6) Dnr 2017-273 606-3 

Beslut från Barn- och elevombudet gällande Strömskolan 

7)  

Skolinspektionens beslut efter uppföljning gällande Montessoriskolan i Skene 

 

 

 

 

________________ 
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§ 23/2018 

  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-9 623-30, 31 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

2) Dnr 2017-84 6101-38-53, 

Beslut om tilläggsresurs Leteboskolan och I Ur och Skur 

3) Dnr 2017-252 606-3, 4 

Skolinspektionen Sjöbyskolan 

4) Dnr 2017-315 606-2, 5, 7 

Barn- och elevombudet Parkskolan 

5) Dnr 2017-316 606-2, 4, 5, 6, 7 

Barn- och elevombudet Parkskolan 

6) Dnr 2017-335 606-1, 3 

Skolinspektionen Stommenskolan 

7) Dnr 2017-353 606-1, 2 

Skolinspektionen Strömskolan 

8) Dnr 2016-130 606-17, 18 

Skolinspektionen Sätilaskolan 

9) Dnr 2016-179 606-13 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

10) Dnr 2017-8 055-9 

Avtal mellan Rektorspoolen Sverige AB och Marks kommun avseende en-

hetschef elevhälsan 

11) Dnr 2017-27 605-6 

Avtal med Härryda kommun avseende interkommunal ersättning 

12) Dnr 2017-58 605-15, 16 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 
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13) Dnr 2017-65 6101-4 

Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av omfattande stöd vid Montesso-

riförskolan Pärlan 

14) Dnr 2017-70 605-5 

Avtal med Svenljunga kommun avseende interkommunal ersättning 

15) Dnr 2017-134 402-3 

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018 

16) Dnr 2017-227 6101-2 

Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av omfattande stöd vid Föräldra-

kooperativet Bybarna 

17) Dnr 2017-231 606-5 

Svar på begäran om komplettering 

18) Dnr 2017-331 606-2 

Utredning gällande skolsituationen för elev vid Sjöbyskolan 

19) Dnr 2017-366 600-2 

Svar på remiss angående riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

20) Dnr BUN 2018-1 605-1 

Överenskommelse med Kungälvs kommun om placering i förskola 

21) Dnr 2018-8 605-1 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

22)  

Delegationsbeslut gällande mottagande i gymnasiesärskolan 

23)  

Anställningsavtal 171201–180131 

24)  

Tjänstledigheter 171201–180131 

________________ 


