
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 2018-05-08 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kommunhuset 8 maj kl. 13.30 – 18.45 
Paus 15.10 –15.35 
 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   
 M Anders Lindahl  
 M Elise Benjaminsson   
 C Ann-Christine Andreasson  § 46–54 
 MBP Henry Sandahl   
 MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
 

 S Urban Jernberg   
 S Bodil Wennerström § 46–49 
 S Daniel Fleck tjänstgör för Bodil Wennerström 

(S) 
§ 50–59 

 S Jessica Rodén tjänstgör för Jonny Karlsson (S)  
 S Yasin Abbes § 46–49 
 S Petra Vogel tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 50–59 
 V Lena Persson § 46–49 
 SD Jarl Krüger tjänstgör för Lena Persson (V) § 50 
 MOD Camilla Eliasson   
 SD Natalia E Henriksson  
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande  S Daniel Fleck § 46–49 
ersättare S Petra Vogel § 46–49 
 SD Jarl Krüger § 46–49 
    
    
    
Tjänstemän  Dennis Reinhold, förvaltningschef  
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Johan Westerberg, biträdande rektor § 46–47 
  Markus Ring, rektor 

Inger Strömberg, rektor 
§ 46–47 
§ 48  

  Johan Höglund, ekonom § 46–50 
  Marie Wank, ekonom § 46–50 
  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 46–50 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 50–55 
  Johan Sundqvist, utvecklingsledare § 46–50  
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 46–50, 54–59 
  Eva Andersson, facklig företrädare   § 50, 54  
  Per Källman, facklig företrädare   § 50 
    
    
Utses att justera Urban Jernberg 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-05-14 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Sofia Sjöstrand  
     
 Justerare  
 Urban Jernberg   
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Innehållsförteckning 
 

   

Förändring av ärendelistan § 46  

Information om RIG § 47  

Information om vuxenutbildningen § 48  

Aprilrapport § 49  

Budget 2019–2022  § 50  

Inre ombyggnation Kunskapens Hus § 51  

Begäran om ett femte år i gymnasiesärskolan § 52  

Förändring av godkännande ny huvudman § 53  

Kommentarer till revisionsrapport: Granskning av kommunens ar-
betsmiljöarbete 

§ 54  

Dataskyddsombud och dataskyddsassistenter § 55  

Rapport från kontaktpolitiker § 56  

Aktuella händelser § 57   

Meddelanden § 58  

Delegationsbeslut § 59  
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§ 46/2018    

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet: Dataskyddsombud och dataskyddsassistenter tillförs ärendelistan 
som ärende tolv efter kommentarer till revisionsrapport. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet: Dataskyddsombud och dataskyddsas-
sistenter tillförs ärendelistan som ärende tolv efter kommentarer till revisions-
rapport. 

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

 
 

________________ 
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§ 47/2018    

 

Information om RIG 
 
Ärendet 
Rektor och biträdande rektor från Marks Gymnasieskola informerar om sko-
lans riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU) gällande basketboll. Kommunen har ett RIG utav två i hela Sverige och 
nämnden får en beskrivning av verksamheten samt ekonomin. 
 
 
Dagens sammanträde 
Biträdande rektor Johan Westerberg och rektor Markus Ring redogör för ären-
det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 48/2018  

 

Information om vuxenutbildningen 

 
Ärendet 
Vuxenutbildningen i Mark har från och med 2018 blivit godkänd som Campus 
Mark och är medlemmar i Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra. Rektor 
för vuxenutbildningen informerar om verksamhetens aktuella utbildningar, 
samarbeten med olika aktörer, vilken efterfrågan som finns, behov och fram-
tidsvisioner. 
 
 
Dagens sammanträde 
Rektor Inger Strömberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 49/2018   Dnr 2018-15 042-8 

Aprilrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Nämnden fastställer 2018 års prognos för driftbudget till ett underskott 

med 13,5 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 
 
- Nämnden fastställer 2018 års prognos för investeringsbudgeten i enlighet 

med årets tilldelade ram. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden noterar att om kommunfullmäktige hade 

följt tidigare års resursfördelningsmodell så hade det prognosticerade un-
derskottet varit 2,1 miljoner lägre. 

 
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder för 

att hamna inom ram vid årets slut. 
 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommu-
nens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämndernas rapporte-
ringar ligger till grund för redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer att upp-
fylla sina uppdrag i hög grad inom samtliga huvudverksamheter förutom vuxenutbild-
ningen som bedöms uppfylla sina uppdrag helt.  

I april beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 7,5 mnkr vilket motsvarar den till-
kommande hyreskostnaden för Lyckeskolans tillfälliga lokaler. 

För år 2018 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokostnaderna 
inte kommer inrymmas inom tilldelad ram, avvikelsen beräknas bli 13,5 mnkr. Kom-
munstyrelsen har gett tillåtelse att överstiga ram med 8,5 mnkr avseende lokalkostna-
der. Därtill har flera av huvudverksamheterna svårt att inrymma verksamheten inom 
tilldelad ram och arbetar med anpassningsplaner på enhetsnivå. Prognosen förutsätter 
att anpassningsplanerna ger effekt i ekonomin under året. 

 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-03 

Aprilrapport 2018-05-04 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold, ekonomerna Johan Höglund och Marie 
Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att: 
- Nämnden fastställer 2018 års prognos för driftbudget till ett underskott med 13,5 

miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 

- Nämnden fastställer 2018 års prognos för investeringsbudgeten i enlighet med 
årets tilldelade ram. 

- Barn- och utbildningsnämnden noterar att om kommunfullmäktige hade följt tidi-
gare års resursfördelningsmodell så hade det prognosticerade underskottet varit 
2,1 miljoner lägre. 

- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder för att 
hamna inom ram vid årets slut. 

 

 

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

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 50/2018   Dnr 2018-17 041-14 

Budget 2019–2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Budgetunderlaget korrigeras utefter dagens diskussioner. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren         

2019–2022. 
 
- Utöver förändringar i demografimodellen begär barn- och utbildnings-

nämnden 9,3 mnkr för tillkommande lokalkostnader för år 2019 respek-
tive 12,4 mnkr för år 2020. 

 
-  Barn- och utbildningsnämnden begär 15,4 mnkr för år 2019 respektive 

30,3 mnkr för år 2020 för att bibehålla nuvarande personaltäthet och på-
gående kvalitetsarbete. 

 

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) i en kvalitetsa-
nalys. För att kunna lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste föränd-
ringar vägas mot den verksamhet som bedrivs idag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunsty-
relsen senast 2018-05-15. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-01-29, § 10 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 14 

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-02-22, § 18 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 27 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 32 

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-03-27, § 27 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-12, § 40 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-18 

Budgetunderlag 2019–2022 inklusive bilagor, 2018-04-19  

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-04-25, § 28  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold, utvecklingsledare Johan Sundqvist, ekono-
merna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att: 
- Budgetunderlaget korrigeras utefter dagens diskussioner. 

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2019–2022. 

- Utöver förändringar i demografimodellen begär barn- och utbildningsnämnden 9,3 
mnkr för tillkommande lokalkostnader för år 2019 respektive 12,4 mnkr för år 
2020. 

 
Urban Jernberg (S) förslår att barn- och utbildningsnämnden begär 15,4 mnkr 
för år 2019 respektive 30,3 mnkr för år 2020 för att bibehålla nuvarande per-
sonaltäthet och pågående kvalitetsarbete.  

 

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

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 51/2018   Dnr 2016-276 291-8 

Inre ombyggnation Kunskapens Hus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Ärendet bordläggs till nämndens nästa sammanträde. 
 

 

Dagens sammanträde 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs till nämndens nästa sam-
manträde och finner att så sker. 

 

 

________________ 
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§ 52/2018   Dnr 2018-103 612-6 

 
Begäran om ett femte år i gymnasiesärskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- …… … ………….  beviljas inte ett femte år på gymnasiesärskolans individu-

ella program på Marks Gymnasieskola. 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att inleda samtal med socialförvaltningen om 

vad som kan erbjudas till elevgruppen efter studenten. 
 

Ärendet 
Föräldrar till …… … …………. som går på gymnasiesärskolan individuella program på 
Marks Gymnasieskola har ansökt om ett femte år för …… …. …… … fick av misstag i 
sig gluten i skolrestaurangen under hösten 2017. Han har inte varit sjukskriven under 
tiden men föräldrarna har upplevt att han varit trött och haft svårare att ta till sig kun-
skap på grund av detta. 

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet den 2018-04-12, § 41. 

 
Ärendets behandling 
Ansökan om ett femte år  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-29 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 
april 2018, § 30, och lämnat följande förslag till beslut: 
- …… … …………. beviljas inte ett femte år på gymnasiesärskolans indivi-

duella program på Marks Gymnasieskola. 

- Förvaltningen får i uppdrag att inleda samtal med socialförvaltningen om 
vad som kan erbjudas till elevgruppen efter studenten. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

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

________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 53/2018   Dnr 2017-146 290-9 

 
Förändring av godkännande ny huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Den del i beslut § 118/2017 om att godkännande sker under förutsättning att 
nyttjanderättsavtalet för Kinna 24:83 omförhandlas under första halvåret av 
2018 stryks och godkännandet görs utan förbehåll. 
 

Ärendet 
Ett beslut om godkännande av ny huvudman för förskolan Rönnbäret besluta-
des av barn- och utbildningsnämnden i december 2017. Godkännandet 
skedde under förutsättning av nyttjanderättsavtalet för lekplatsen omförhand-
lades under första halvåret 2018. Avtalet har förändrats varför beslutet behö-
ver förändras. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14 § 118 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-27 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att den del beslut i § 118/2017 om att godkän-
nande sker under förutsättning att nyttjanderättsavtalet för Kinna 24:83 om-
förhandlas under första halvåret av 2018 stryks och godkännandet görs utan 
förbehåll. 

 

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

 

________________ 
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§ 54/2018   Dnr 2017-332 007-9 

Kommentarer till revisionsrapport: Granskning av kommu-
nens arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kommentar till revisionens gransk-
ning av kommunens arbetsmiljöarbete. 
 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning 
gällande kommunens arbetsmiljöarbete. Bland andra har barn- och utbild-
ningsnämnden granskats. Revisorerna önskar kommentarer kring resultatet 
av granskningen senast sista maj. 
 
Revisionsfrågan var: Säkerställer kommunstyrelsen och granskade nämnder 
ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete? 
 
Revisionen har funnit brister rörande styrande dokument för arbetet, hur im-
plementeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, om den or-
ganisatoriska och sociala arbetsmiljön samt uppföljning och återrapportering. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden har fått en presentation av PwC om resultatet 
på nämndens möte 2018-04-12, dessutom har ledamöterna tagit del av rap-
porten inklusive bilagor skriftligt. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-23 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold och administrativ chef Lena Ilhage redogör 
för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att tjänsteskrivelsen i sin helhet lämnas som kom-
mentar till revisionens granskning av kommunens arbetsmiljöarbete. 

 

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

 

________________ 

Skickas till: 
Revisionen 
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§ 55/2018   Dnr 2018-103 612-3 

Dataskyddsombud och dataskyddsassistenter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- ……………. ………… utnämns till dataskyddsombud för barn- och utbildnings-

nämnden under perioden den 25 maj – 31 oktober 2018. Om rekryte-
ringen av nytt dataskyddsombud då inte är klar, förlängs uppdraget till 
den 31 december 2018. 

 
- ……………. ………… utnämns till dataskyddsassistent från och med 2018-05-

25. 
 
- ……………. ………… utnämns till dataskyddsassistent från och med 2018-05-

25. 
 

Ärendet 
EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) träder 
i kraft den 25 maj 2018. Varje personuppgiftsansvarig inom kommunen ska 
då ha ett dataskyddsombud samt en eller flera dataskyddsassistenter. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-06 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att: 
- ……………. ………… utnämns till dataskyddsombud för barn- och utbildnings-

nämnden under perioden den 25 maj – 31 oktober 2018. Om rekryteringen av nytt 
dataskyddsombud då inte är klar, förlängs uppdraget till den 31 december 2018. 

- ……………. ………… utnämns till dataskyddsassistent från och med 2018-05-25. 

- ……………. ………… utnämns till dataskyddsassistent från och med 2018-05-25. 

 

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

 

________________ 
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§ 56/2018  
 
Rapport från kontaktpolitiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Ärendet bordläggs till nämndens nästa sammanträde. 
 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet bordläggs till nämndens nästa sam-
manträde och finner att så sker. 

 

________________ 
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§ 57/2018 

 

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson informerar om en kartläggning som 
gjorts på Sjöbyskolan och Björketorpskolan samt vilket arbete som kommer 
att påbörjas med anledning av resultatet. 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om att kommunstyrelsens ar-
betsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda ett framtida läge 
som innebär att arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och vuxenutbildning 
samlas i en förvaltning/enhet. 

Förvaltningschef informerar om att Marks Gymnasieskola har fått certifikat att 
de är en EU-ambassadörskola. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 58/2018  

Meddelanden 
 

1) Dnr 2016-10 611-17 

Uppföljningsbeslut Stommenskolan 

2) Dnr 2017-124 606-9 

Beslut från Skolinspektionen 

3) Dnr 2017-206 606-4 

Beslut från Skolinspektionen 

4) Dnr 2017-331 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-123 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen om en elevs skolsituation vid Fritslaskolan 

6) Dnr 2017-232 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

7) Dnr 2017-252 606-7 

Beslut från Skolinspektionen  

 

 

________________ 
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§ 59/2018  

Delegationsbeslut 
 

1)  

Beslutsattest 

2)  

Delegationsbeslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

3) Dnr 2017-8 055-12 

Avtal mellan Rektorspoolen Sverige AB och Marks kommun 

4) Dnr 2017-316 606-8 

Redovisning av vidtagna åtgärder vid Parkskolan 

5) Dnr 2018-32 605-2 

Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola 

6) Dnr 2018-70 6101-2 

Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Praktiska Gymnasiet i Borås 

7) Dnr 2018-98 046-5 

Beslut om stipendium ur samfond 1, vårterminen 2018 

8) Dnr 2018-124 605-1 

Avtal med Mölndals Stad om placering i förskola 

9) Dnr 2018-125 605-1 

Avtal med Svenljunga kommun om placering i förskola 

10)  

Anställningsavtal 180401–180430 

11)  

Tjänstledigheter 180401–180430 

________________ 
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