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§24/2018   

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Följande ärenden flyttas upp i ärendelistan och behandlas efter ärende 5, Pre-

liminärt utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasieskola läsåret 

2019/2020: 
 

10. Anpassningsåtgärder avseende lokaler  

11. Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan  

12. Begäran om förstudie gällande Hyssna förskola   

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att följande ärenden flyttas upp i ärendelistan och 

behandlas efter ärende 5, Preliminärt utbud av program och inriktningar vid 

Marks-Gymnasieskola läsåret 2019/2020: 

10. Anpassningsåtgärder avseende lokaler  

11. Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan  

12. Begäran om förstudie gällande Hyssna förskola   

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 25/2018   Dnr 2017-5 612-7 

 

Justering av utbud av program och inriktningar vid Marks 

Gymnasieskola läsåret 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Följande förändringar av tidigare preliminära utbud och platser inför läsåret 
2018/2019: 

• Antalet platser på samhällsvetenskapliga programmet ändras från 60 till 

32. 

• Antalet platser på teknikprogrammet ändras från 48 till 32. 

• Antalet platser på bygg- och anläggningsprogrammet ändras från 16 till 

18. 

• Antalet lärlingsplatser kan ökas om fler elever väljer denna utbildning. 

 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2017, § 24 beslut om preli-

minärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2018/2019. En 

revidering, där skolan öppnade 30 lärlingsplatser beslutades vid nämndens 

möte den 9 november 2017, § 91.  

Förändringar i utbud och av platsantal kan ske i slutet av mars inför omvals-

perioden under april - maj. Efter omvalet finns även en sista möjlighet, i mit-

ten juni, för justeringar av antal platser innan slutgiltig antagning görs. 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-09, § 24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-30 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 91 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-22, § 14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22 

 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och biträdande rektor Tinah Hallberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att nedanstående förändringar av tidigare prelimi-

nära utbud och platser föreslås inför läsåret 2018/2019 

• Antalet platser på samhällsvetenskapliga programmet ändras från 60 

till 32. 

• Antalet platser på teknikprogrammet ändras från 48 till 32. 

• Antalet platser på bygg- och anläggningsprogrammet ändras från 16 

till 18. 

• Antalet lärlingsplatser kan ökas om fler elever väljer denna utbildning. 

 

 

 

Beslutsgång 

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

 

________________ 
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§ 26/2018   Dnr 2018-67 612-2 

   

Preliminärt utbud av program och inriktningar vid Marks 
Gymnasieskola läsåret 2019/2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

• Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid 

 Marks Gymnasieskola under läsåret 2019/2020 om 370 platser på de nat

 ionella programmen och med högst 24 platser på IMPRO och IMYRK. 

 

• Marks Gymnasieskola utreder vilka lärlingsutbildningar som kan öppnas 

 och återkommer till nämnden för beslut. 

 

• Marks Gymnasieskola öppnar inriktningen naturvetenskap och samhälle 

 på naturvetenskapsprogrammet. 

 

• Skolförlagd utbildning på barn- och fritidsprogrammet samt handels- och 

 administrationsprogrammet pausas även läsåret 2019/2020. 
 

Ärendet 
Inför antagningen till gymnasiet 2019 ska det preliminära utbudet av program 

och utbildningsplatser fastställas. Justeringar i organisationen kan därefter 

göras i mars 2019 inför omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i 

juni för att justera i organisationen innan slutgiltig antagning görs. Datumen 

för justering fastställs av antagningsenheten i januari 2019. 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22 

 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och biträdande rektor Tinah Hallberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

§Sofia Sjöstrand (L) föreslår att  

• Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud 

vid Marks Gymnasieskola under läsåret 2019/2020 om 370 platser på 

de nationella programmen och med högst 24 platser på IMPRO och 

IMYRK. 

• Marks Gymnasieskola utreder vilka lärlingsutbildningar som kan öpp-

nas och återkommer till nämnden för beslut. 

• Marks Gymnasieskola öppnar inriktningen naturvetenskap och sam-

hälle på naturvetenskapsprogrammet. 

• Skolförlagd utbildning på barn- och fritidsprogrammet samt handels- 

och administrationsprogrammet pausas även läsåret 2019/2020.  

 

Beslutsgång 

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

 

________________ 
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§ 27/2018   Dnr 2018-17 041-5 

 

Anpassningsåtgärder avseende lokaler  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar ärendet till kommunfullmäktige för be-

slut. 

 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att nämnden den 8 februari 2018 

§ 16, begärde av kommunstyrelsen att beställa en förstudie från teknik- och 

servicenämnden avseende fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 

 

 

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. 

Björketorpskolan 4–6, Fotskälskolan 4–6, Fritslaskolan 7–9, Habyskolan, 

Karstorps förskola, Örbyskolan 7–9 och Öxabäckskolan 4–6 är enheter som 

bedöms vara möjliga att avveckla. Dessutom skulle Ubbhultskolan kunna av-

vecklas temporärt under färdigställande av ny förskola och skola. 

 

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 

Barn- och utbildningsnämnden, 2018-02-08, § 19 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-28 

Rapport anpassningsåtgärder avseende lokaler, 2018-02-28 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Mötet ajourneras 14.45-15.00. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) förslår att barn- och utbildningsnämnden lämnar ärendet 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Lena Persson (V), Natalia E Henriksson (SD), Ann-Christine Andreasson (C) 

och Henry Sandahl (MBP) yrkar bifall till Sofia Sjöstrands (L) förslag. 

Anders Lindahl (M) föreslår följande tilläggsförslag: Barn- och utbildnings-

nämnden konstaterar att nämnden den 8 februari 2018 § 16, begärde av 

kommunstyrelsen att beställa en förstudie från teknik- och servicenämnden 

avseende fortsatt högstadieverksamhet i Fritsla. 

Urban Jernberg (S) yrkar bifall till Anders Lindahls (M) tilläggsförslag. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands och Lindahls förslag kan antas och finner att 

så sker 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 28/2018   Dnr 2018-34 291-3 

Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden angående en F-6 skola i Hyssna. 

Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

 

Ärendet 

Hyssnaskolans kapacitet behöver utökas samt att en bedömning av nuva-

rande lokalers ändamålsenlighet behöver göras. 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 

Fördjupning till lokalutredningens prioriteringar – F-3, 2017-06-15 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 

februari 2018, § 15, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående Hyssnaskolan. Förstudien bör innehålla 

olika lösningar samt kostnadsförslag. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) förslår att barn- och utbildningsnämnden begär av 

kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämn-

den angående en F-6 skola i Hyssna. Förstudien bör innehålla olika lösningar 

samt kostnadsförslag. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 

enligt Benjaminssons förslag. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 29/2018   Dnr 2018-35 290-3 

 

Begäran om förstudie gällande Hyssna förskola  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 

förstudie från teknik- och servicenämnden angående Hyssna förskola. Förstu-

dien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

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

dömning av nuvarande förskolas 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 

Fördjupning till lokalutredningens prioriteringar – F-3, 2017-06-15 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 

februari 2018, § 16, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en förstudie från 

teknik- och servicenämnden angående Hyssna förskola. Förstudien bör inne-

hålla 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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§ 30/2018   Dnr 2017-121 041-11 

 

Nämndplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2018 antas och anslaget för 

driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående budgetramar, 

för år 2018. 

 

• Förskola   179,4 mnkr 

• Fritidshem   48,0 mnkr 

• Grundsärskola  17,6 mnkr 

• Grundskola   334,9 mnkr 

• Gymnasie-, gymnasiesärskola 156,5 mnkr 

• Vuxenutbildning  13,7 mnkr 

• Ledning och administration 45,7 mnkr 

• Reserv   0,5 mnkr 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär att ha få ha tillkommande lokalkostna-

der utöver ram motsvarande 8,5 mnkr. 
 

 

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 är återremitterades 2017-12-14 § 104 och förvaltningen ska åter-

komma med en internbudget utifrån eventuellt tillskott från kommunstyrel-

sen. Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde inte fått nå-

got besked om eventuellt tillskott. 

 

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 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-22, § 17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-01 
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Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand, ekonomerna Marie Wank och Johan Höglund re-

dogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 

2018 antas och anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med 

nedanstående budgetramar, för år 2018. 

 
• Förskola   179,4 mnkr 

• Fritidshem   48,0 mnkr 

• Grundsärskola   17,6 mnkr 

• Grundskola   334,9 mnkr 

• Gymnasie-, gymnasiesärskola 156,5 mnkr 

• Vuxenutbildning  13,7 mnkr 

• Ledning och administration  45,7 mnkr 

• Reserv   0,5 mnkr 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär att ha få ha tillkommande lokalkostna-

der utöver ram motsvarande 8,5 mnkr. 

 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att gymnasie- och gymnasiesärskolan binds 

till 153,9 mnkr och att grundskolan får ytterligare 2,6 mnkr.  

 

Ann-Christin Andreasson (C) yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) förslag.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 

enligt Sjöstrands förslag. 

 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 31/2018   Dnr 2017-261 600-10 

 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2018 fastställs av  
 barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 3 och 5. 
 
• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2018 fastställs av 
 barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 2, 4 och 5. 

 

Ärende 
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. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12 

Bilaga 1 - 5 

Dagens sammanträde  

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att: 

• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2018 fastställs av 

barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 3 och 5. 

• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2018 fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 2, 4 och 5. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 32/2018   Dnr 2018-17 041-6 

 

Budget 2019–2022 
 
Ärendet 
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus ska 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 2017-05-15. På mötet presenteras en tidsplan för arbetet fram 

till beslut.   

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 2018-03-08 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 33/2018   Dnr 2018-7 042-7 

 

Ekonomisk månadsrapport  
 
Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter februari månads 

slut. I redovisningen ingår nettokostnad per verksamhet, och personalkostna-

der.  

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18 (21) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2018-03-08 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 34/2018  

 
Rapport från kontaktpolitiker 
 

Anders Lindahl (M) och Ulrika Söderhagen (M) har besökt rektorn på 

Fritslaskolan. Olika ämnen diskuterades, bland annat att rektor är nöjd med 

skolans elevhälsa och att skolan till hög grad har legitimerade lärare.  

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (21) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2018-03-08 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35/2018 

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold och verksamhetschef Cecilia Ragnarsson in-

formerar om några aktuella händelser: 

• Elevärende på Sjöbyskolan 

• Boendet i Fritsla för ensamkommande ungdomar över 18 år under 

asylprocessen. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20 (21) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2018-03-08 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 36/2018  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2016-179 606-15 

Begäran om komplettering gällande Sätilaskolan 

2) Dnr 2017-231 606-6 

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande Parkskolan 

3) Dnr 2017-315 606-8 

Beslut från Barn- och elevombudet gällande Parkskolan 

4) Dnr 2018-71 00-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande Parkskolan 

5) Dnr 2017-138 606-13 

Beslut från Skolinspektionen gällande Örbyskolan 

 

 

 

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21 (21) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2018-03-08 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 37/2018  

Delegationsbeslut 

 

1) Dnr 2017-353 606-4, 5, 6 

Skolinspektionen Strömskolan 

2) Dnr 2018-8 605-2, 3, 4, 

Överenskommelse om placering i förskoleverksamhet med Borås Stad 

3) Dnr 2016-180 600-5 

Beslut om tilläggsresurs för elev vid Naturbruksskolan Svenljunga 

4) Dnr 2016-269 600-21 

Yttrande angående skadestånd 

5) Dnr 2017-84 6101-55 

Beslut om tilläggsresurs för elev i behov av omfattande stöd vårterminen 

2018 

6) Dnr 2017-138 606-12 

Redovisning av vidtagna åtgärder gällande Örbyskolan 

7) Dnr 2017-273 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder gällande Strömskolan 

8) Dnr 2018-14 605-1 

Avtal om interkommunal ersättning med Kungsbacka kommun 

9) Dnr 2018-16 606-2 

Utredning Sjöbyskolan 

10) Dnr 2017-228 606-13 

Redovisning av vidtagna åtgärder Fritslaskolan 

11)  

Anställningsavtal 180201–180228 

12)  

Tjänstledigheter 180201–180228 

________________ 


