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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kommunhuset 12 juni kl. 13.30 – 16.50 
Paus 15.20–15.45 
 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   
 M Anders Lindahl § 60 - 65 
 MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Anders Lindahl 

(M) 
§ 66 - 73 

 M Elise Benjaminsson  § 60 - 67 
 S Daniel Fleck tjänstgör för Elise Benjaminsson (M) § 68 - 73 
 C Lena Ferm Hansson tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C) 
 

 MBP Henry Sandahl   
 KD Rune Imberg   
 S Urban Jernberg   
 S Bodil Wennerström  
 S Jessica Rodén tjänstgör för Jonny Karlsson (S) § 60 
 S Jonny Karlsson § 61 - 73 
 S Yasin Abbes  
 V Lena Persson  
 MOD Camilla Eliasson    
 SD Natalia E Henriksson  
   
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande  MP Lo Göthberg Larsson § 60 - 65 
ersättare S Christina Norman  
 S Daniel Fleck § 60 - 67 
 S Jessica Rodén § 61 - 73 
 V Kjell Andersson  
 SD Jarl Krüger  
    
    
Tjänstemän  Dennis Reinhold, förvaltningschef  
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Johan Höglund, ekonom § 60 - 66 
  Marie Wank, ekonom § 60 - 66 
  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 60 - 67 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 60 - 73 
    
    
    
    
Utses att justera Urban Jernberg 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-06-19 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Sofia Sjöstrand  
     
 Justerare  
 Urban Jernberg   
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Innehållsförteckning 
 

   

Förändring av ärendelistan § 60  

Inre ombyggnation Kunskapens Hus § 61  

Månadsuppföljning samt uppföljning och anpassningar per enhet § 62  

Justering av prislista för grundbelopp till fristående enheter och in-
terkommunal ersättning till grundskola 2018 § 63  

Prislista Sjuhärad vårterminen 2018 och läsåret 2018/2019 § 64  

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier § 65  

Utvärdering av ledningsorganisationen § 66  

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser december 2017 
till maj 2018 

§ 67  

Val av nämndplanegrupp § 68  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott 

§ 69  

Rapport från kontaktpolitiker § 70  

Aktuella händelser § 71  

Meddelanden § 72  

Delegationsbeslut § 73  
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§ 60/2018    

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärende 12 ändrar ärendemening till: Entledigande och fyllnadsval av ersättare 
i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Urban Jernberg (S) föreslår att ärende 12 ändrar ärendemening till: Entledi-
gande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott. 

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

 
 

________________ 
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§ 61/2018    Dnr 2016-276 291-9 

 

Inre ombyggnation Kunskapens Hus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det var kommunstyrelsen som 
beställde förstudien och därför överlämnas den till kommunstyrelsen för vi-
dare behandling. 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begärde den 2017-02-09 § 10 att kommunsty-
relsen beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden om en inre om-
byggnation i Kunskapens hus för ett bättre lokalutnyttjande, förbättrade för-
utsättningar för elevhälsan samt för ökad attraktionskraft för Marks Gymna-
sieskola. 
 
Förstudien som består av tre delar behandlades av teknik- och service nämn-
den 2018-03-15 § 31. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-01-26, § 8 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 10 

Teknik- och servicenämnden 2018-03-15, § 31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet.    

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L):  
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det var kommunstyrelsen som 
beställde förstudien och därför överlämnas den till kommunstyrelsen för vi-
dare behandling. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

__________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen   



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (19) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2018-06-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 62/2018 Dnr 2018-15 042-10 

 

Månadsuppföljning samt uppföljning och anpassningar per 
enhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att se till så att övriga huvudverksamheter 
lämnar ett överskott för att täcka grundskolans underskott. 
 

 
Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter maj månads slut. I 
redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt personal-
kostnader. 
 
I samband med aprilrapporten, 2018-05-08 § 49, beslutade nämnden att för-
valtningen får i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder för att 
hamna inom ram vid årets slut. Nämnden får en sammanställning på hur den 
ekonomiska prognosen ser ut per grundskola. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-08, § 49 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att se till så 
att övriga huvudverksamheter lämnar ett överskott för att täcka grundskolans 
underskott. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

_______________ 
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§ 63/2018   Dnr 2017-261 600-16 

Justering av prislista för grundbelopp till fristående en-
heter och interkommunal ersättning till grundskola 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2018 fastställs av 

barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1. 
 
• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2018 fastställs av 

barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 2. 
  

Ärendet 
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 det motsvarar kostnaderna för barn och elever 
som är placerade i kommunen. 
 
Bidragsbeloppen är framräknade med 2018 års budget som underlag och be-
räknade utifrån de regler som gäller. Ramen för barn- och utbildningsnämn-
den har reviderats utifrån tillkommande kostnader för lokaler i grundskolan. I 
övrigt är grundbeloppet oförändrat. 

 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 

Bilaga 1 och 2 

Dagens sammanträde 
Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

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

• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2018 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden enligt bilaga 1. 

• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2018 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden enligt bilaga 2. 

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

_______________ 
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§ 64/2018   Dnr 2017-261 600-17 

 

Prislista Sjuhärad vårterminen 2018 och läsåret 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för vårtermi-
nen 2018 och läsåret 2018/2019 enligt följande: 
 
(Priser angivna utan moms) 
Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 77,31 
Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,54 
Förskoleklass  Pris per elev/år 59 024 
Grundskola, åk 1–6 Pris per elev/år 80 558 
Grundskola, åk 7–9 Pris per elev/år 91 747 
Fritidshem 6–12 år Pris per timma 35,24 
Fritidshem 6–12 år Pris per barn/år 29 324 
  

Ärendet 
Under våren 2018 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya 
priser för interkommunal ersättning mellan Sjuhärads kommuner. Huvudprin-
cipen för prislistan bygger på de åtta sjuhäradskommunernas budgetar och 
ersättningar till fristående verksamhet. Kommunerna med lägst respektive 
högst värde har exkluderats vid beräkningen av den genomsnittliga ersätt-
ningen. 
 
Prislistan har godkänts av förvaltningscheferna för barnomsorg och grund-
skola inom Sjuhärads kommunalförbund. 
Enligt överenskommelsen ska respektive kommun besluta om ny prislista som 
ska gälla för innevarande år. 
 
Då Sjuhärads prislista tas fram efter att processen kring övriga prislistor är 
avslutad kommer inte beslut kring Sjuhärads priser förrän sent under våren. 
Därför föreslås nu att prislistan framöver ska gälla läsårsvis från juli till juni. 
Detta beslutet avser därför både 2018 och vårterminen 2019. Nästa beslut 
kring prislista blir då avseende läsår 2019/2020. 
 
För förskolan debiteras ett timpris utifrån barnens schematimmar/vecka. För 
övriga verksamheter debiteras pris per barn i fritidshem och antal elever i 
grundskola/förskoleklass. I priset är exkluderat barnomsorgsavgiften för för-
skola och fritidshem som respektive placeringskommun debiterar föräldrarna. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-04, inklusive två prisbilagor. 
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Dagens sammanträde 
Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner för-
slag till ny prislista för vårterminen 2018 och läsåret 2018/2019 enligt föl-
jande: 

(Priser angivna utan moms) 
Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 77,31 
Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,54 
Förskoleklass  Pris per elev/år 59 024 
Grundskola, åk 1–6        Pris per elev/år 80 558 
Grundskola, åk 7–9        Pris per elev/år 91 747 
Fritidshem 6–12 år         Pris per timma 35,24 
Fritidshem 6–12 år         Pris per barn/år 29 324 

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

 

________________ 
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§ 65/2018   Dnr 2017-204 600-8 

 

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
-  Riksprislistan gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier 

läsåret 2018/2019. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-14 § 107 att riksprislistan 
gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier läsåret 2017/2018 
istället för samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen. 
 
Marks kommun har tecknat ett tytt avtal som gäller från och med 2019-01-
01. Nämnden behöver därför besluta vilket pris som ska gälla höstterminen 
2018 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-29  

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 107 

Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 57 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-31  

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att riksprislistan gäller som skolpeng till fristående 
naturbruksgymnasier läsåret 2018/2019. 

 

Henry Sandahl (MBP) bifaller Sjöstrands förslag.  

 

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

________________ 

Skickas till: 
Fristående naturbruksgymnasier  
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§ 66/2018 

Utvärdering av ledningsorganisationen 
Förvaltningen har sammanställt en utvärdering av ledningsorganisationen av-
seende organisationsförändringen med att skolor har en rektor med biträ-
dande rektorer. Rektorer har svarat på en enkät, intervjuats, haft gruppsam-
tal och medarbetarsamtal. Biträdande rektorer har också intervjuats. 

Resultatet visar att rektorerna är nöjda och ser många fördelar med organi-
sationen.    

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 67/2018   Dnr 2018-204 1081-4 

 

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser decem-
ber 2017 till maj 2018 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställda riktlinjer för hur nämndens och 
förvaltningens avvikelser, tillbud och synpunkter ska hanteras. Generella syn-
punkter, arbetet med kränkande behandling samt arbetsskador och tillbud ska 
återrapporteras i juni och december. 
 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 68/2018   Dnr 2018-208 041-1 

 

Val av nämndplanegrupp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Henry Sandahl (MBP), Camilla Eliasson (MOD), Jarl Krüger (SD), Lena Persson 
(V), Ann-Christine Andreasson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), Anders Lindal 
(M), Rune Imberg (KD), Jessica Rodén (S) och Sofia Sjöstrand (L) väljs till 
nämndplanegruppen. 
 

Ärendet 
Varje år fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om nämndplan vilket är 
nämndens övergripande styrdokument. Nämndplanen tas fram av en 
representant från varje politiskt parti som har ledamöter i barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Henry Sandahl (MBP), Camilla Eliasson (MOD), 
Jarl Krüger (SD), Lena Persson (V), Ann-Christine Andreasson (C), Lo Göth-
berg Larsson (MP), Anders Lindal (M), Rune Imberg (KD), Jessica Rodén (S) 
och Sofia Sjöstrand (L) väljs till nämndplanegruppen. 

 

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

 

________________ 
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§ 69/2018   Dnr 2015-1 600-3 

 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Yasin Abbes (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott. Till ny ersättare utses Jessica Rodén.           
 

Ärendet 
Yasin Abbes (S) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför entle-
diga Yasin Abbes (S) från sitt uppdrag och utse en ny ersättare till arbetsut-
skottet. 
 
Enligt 31 § i kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun 
väljer nämnden, bland nämndens ledamöter och ersättare, ledamöter och er-
sättare i utskotten för samma tid som de invalts i nämnden. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Urban Jernberg (S) förslår att Yasin Abbes (S) entledigas från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Till ny ersättare 
utses Jessica Rodén.  

 

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

 

________________ 
  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15 (19) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2018-06-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 70/2018   

Rapport från kontaktpolitiker 
Jessica Rodén (S) var i april på besök på Hyssna förskola och träffade försko-
lechefen. Olika ämnen diskuterades, bland annat att förskolan har lägre löner 
än vad förskolor i närliggande kommuner har. Förskolechefen uttryckte att 
hon saknar långsiktighet från barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ordförande tackar för informationen. 
 

 

 

 

________________ 
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§ 71/2018  
 

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om några aktuella händelser: 

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om fortsatt utbildning under höst-
terminen för asylsökande ungdomar över 18 år. 

• En årskurs i grundsärskolan kommer till höstterminen flyttas till pavil-
jongen vid Lyckeskolan. Resterande elever kommer att gå kvar Stom-
menskolan. 

• Ansökan om bygglov för paviljong vid Tingvallaskolan kommer att läm-
nas in under veckan. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 72/2018  

Meddelanden 
 

1) Dnr 2017-252 606-9 

Beslut från Barn- och elevombudet 

2) Dnr 2017-315 606-10 

Beslut från Barn- och elevombudet gällande Parkskolan 

3) Dnr 2017-316 606-9 

Beslut från Barn- och elevombudet gällande Parkskolan 

4) Dnr 2018-92 600-3 

Beslut från Skolväsendets Överklagandenämnd 

5) Dnr 2018-183 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen om elevs skolsituation vid Örbyskolan 

6) Dnr 2017-188 606-1 

Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Vuxenutbildningen 

7) Dnr 2018-197 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande elevs rätt till utbildning och särskilt 
stöd 

8) Dnr 2018-201 606-1 

Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Stom-
menskolan 

9) Dnr 2018-202 606-1 

Anmälan avseende skolsituationen för elever vid Marks Gymnasieskola i 
Marks kommun 

10)  

Information till förtroendevalda om personuppgiftsbehandling 

11)  

Patientsäkerhetsberättelse 

________________ 
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§ 73/2018  

Delegationsbeslut 
1) Dnr 2018-8 605-6, 7, 8, 9 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

2) Dnr 2018-89 623-6, 7 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

3) Dnr 2018-104 6101-18, -34 

Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande 
stödbehov 

4) Dnr 2018-137 606-1, 2 

Anmälan till Skolinspektionen Sätilaskolan 

5) Dnr 2018-179 606-1, 2 

Anmälan till Skolinspektionen Fritslaskolan 

6) Dnr 2016-79 05-18 

Förlängning av avtal med Taxi Väst AB 

7) Dnr 2017-9 623-35 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter för 
elev vid Tingvallaskolan 

8) Dnr 2017-9 115-05 

Förlängt avtal med Taxi Kungsbacka AB 

9) Dnr 2017-124 606-10 

Redovisning av vidtagna åtgärder gällande kränkande behandling vid 
Strömskolan 

10) Dnr 2017-206 606-5 

Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen 

11) Dnr 2018-14 605-2, 3 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i grundskola 

12) Dnr 2018-32 605-3, 4, 5, 6 

Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola och fritidshem 
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13) Dnr 2018-75 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen  

14) Dnr 2018-97 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen 

15) Dnr 2018-104 6101-29 

Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande 
stödbehov 

16) Dnr 2018-105 605-2 

Överenskommelse med GR om placering i förskola 

17) Dnr 2018-123 606-2 

Utredning gällande elevs skolsituation vid Fritslaskolan 

18) Dnr 2018-130 612-1 

Avstängning av elev 

19) Dnr 2018-183 606-2 

Yttrande till Skolinspektionen gällande elevs skolsituation 

20) Dnr 2018-197 606-2 

Redovisning av vidtagna åtgärder gällande elevs rätt till utbildning och sär-
skilt stöd 

21) Dnr 2018-207 606-1 

Beslut om avstängning av elev 

22)  

Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan 

23)  

Beslutsattest 

24)  

Anställningsavtal 180501–180531 

25)  

Tjänstledigheter 180501–180531 
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