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 Barn- och utbildningsnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Kommunhuset 13 september kl. 13.30 – 19.20 

Paus 15.10–15.40 

Paus 17.40–17.50 

 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   

 M Anders Lindahl  

 M Elise Benjaminsson   

 C Ann-Christine Andreasson   

 MBP Henry Sandahl   

 C Lena Ferm Hansson tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 

 

 S Urban Jernberg   

 S Bodil Wennerström § 74 

 S Jessica Rodén tjänstgör för Bodil Wennerström 

(S) 

§ 75–78 

 S Jonny Karlsson  

 S Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 74 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 75–78  

 V Lena Persson  

 S Petra Vogel tjänstgör för Camilla Eliasson (MOD)  

 SD Natalia E Henriksson  

   

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande  M Ulrika Söderhagen  

ersättare M Magnus Lilliecrona  

 S Daniel Fleck § 74 

 S Jessica Rodén § 74 

    

Tjänstemän  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Kim Westerberg, handläggare                                § 74 

  Johan Höglund, ekonom § 74 - 75 

  Marie Wank, ekonom § 74 - 75 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 74 - 75 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 75 - 79 

  Maria Fransson, enhetschef § 75 

  Henrik Wermelin, skolsköterska § 75 

  Berith Isberg, skolsköterska § 75 

  Malin Jonsson, kurator § 75 

  Karolina Johnsson Manskog, kurator § 75 

  Linda Furnander, facklig företrädare  § 75 

  Eva Andersson, facklig företrädare § 75 - 78 

    

    

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-09-17 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Johanna Dahllöf   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  

     

 Justerare  

 Urban Jernberg   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2018-09-13 

 
Anslaget är publicerat 2018-09-17 – 2018-10-09 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna § 74  

Delårsrapport 2018 § 75  

Redovisning av uppdrag avseende måluppfyllelse i årskurs 3 och 6 

samt meritvärden kontra nationella prov 
§ 76  

Sammanställning från dialogmöten om skolor våren 2018 § 77  

Konsekvensanalys av anpassningar i grundskolan § 78  

Begäran om att bedriva fristående pedagogisk omsorg från Nyckel-

pigornas barnomsorg 

§ 79 
 

Ansökan från Montessoriskolan i Skene AB om att öppna en filial till 

förskolan i Kinna 

§ 80 
 

Remissvar avseende revidering av Västbus riktlinjer § 81  

Val av kontaktpolitiker § 82  

Rapport från kontaktpolitiker § 83  

Aktuella händelser § 84  

Meddelanden § 85  

Delegationsbeslut § 86  
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§ 75/2018 Dnr 2018-15 042-14 

 

Delårsrapport 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
-  Delårsrapporten korrigeras utefter dagens diskussioner. 
 
-  Nämnden fastställer 2018 års prognos för driftbudget till ett underskott 

med 10,3 mnkr jämfört med tilldelad ram. 
 
-  Nämnden fastställer 2018 års prognos för investeringsbudgeten till ett 
      0-resultat jämfört med årets ram. 
 
-  Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2018.  
 

 
Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 

månader. Rapporten innehåller också en prognos för året. Nämnders och sty-

relsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer 

att uppfylla sina uppdrag helt inom vuxenutbildning och i hög grad inom 

samtliga övriga huvudverksamheter. 

 

För år 2018 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokost-

naderna kommer överstiga tilldelad ram med 10,3 mnkr.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges beslut, § 38 2018-

03-28, tillåtits visa ett underskott om 8,5 mnkr för tillkommande lokalkostna-

der. Beräknade tillkommande lokalkostnader är för efter tertial två prognosti-

serade till 7 mnkr. 

 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06 

 
Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhetschef Kenny Fredholm, enhets-

chef Maria Fransson samt ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redo-

gör för olika delar i ärendet. Vid dagens sammanträde informerade också 

Henrik Wermelin, Malin Jonsson, Berith Isberg och Karolina Johnsson Manskog 

från elevhälsan om olika ämnen.  

 

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

 

-  Delårsrapporten korrigeras utefter dagens diskussioner. 

 

-  Nämnden fastställer 2018 års prognos för driftbudget till ett underskott 

med 10,3 mnkr jämfört med tilldelad ram. 

 

- Nämnden fastställer 2018 års prognos för investeringsbudgeten till ett 0-

resultat jämfört med årets ram. 

 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2018.  

 

 

Beslutsgång  

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

 

 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 76/2018   Dnr 2018-252 042-2 

 

Redovisning av uppdrag avseende måluppfyllelse i årskurs 

3 och 6 samt meritvärden kontra nationella prov 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2018-02-08, § 5 förvaltningen i uppdrag 

att tillsammans med verksamheterna analysera orsaker till den vikande 

måluppfyllelsen avseende kravnivån i årskurs 3 och 6 på de skolorna med 

störst avvikelser, samt därtill ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyl-

lelse.  

 

Förvaltningen fick också i uppdrag att göra en genomlysning av meritvärden i 

förhållande till resultat på de nationella proven. 

 

 
Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 5 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-01 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 77/2018   Dnr 2016-155 291-13 

 

Sammanställning från dialogmöten om skolor våren 2018 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ge-

nomföra dialogmöten angående Björketorpsskolan, Fotskälskolan, Fritslasko-

lan, Habyskolan, Örbyskolan och Öxabäckskolan. Syftet med dialogmöten är 

att samla in synpunkter från medborgarna angående de anpassningsåtgärder 

som barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit. 

 

Mötena genomfördes under perioden 25 april till 14 maj. Inbjudan skickades 

till vårdnadshavare genom skolorna. På några möten deltog också andra bo-

ende i samhället. På hemsidan publicerades underlag och presentationer. Det 

gavs också möjlighet till att där ställa frågor eller lämna synpunkter. 

 

 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 78/2018   Dnr 2018-15 042-15 

 

Konsekvensanalys av anpassningar i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2018-06-12, § 62 förvaltningschefen i 

uppdrag att se till så att övriga huvudverksamheter lämnar ett överskott för 

att täcka grundskolans underskott. Förvaltningschefen uppmanades också att 

i september beskriva för nämnden vilka konsekvenser anpassningarna får för 

skolorna utifrån vad skolledarna säger.    

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 79/2018   Dnr 2018-101 6101-8 

 

Begäran om att bedriva fristående pedagogisk omsorg från 

Nyckelpigornas barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nyckelpigornas barnomsorg medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk om-
sorg i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Nyckelpigornas barnomsorg har 2018-03-29 inkommit med en begäran om 

att få bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Efter gransk-

ning av ansökan så begärde förvaltningen komplettering. Sådan inkom 2018-

05-23. Syftet med ärendet är att belysa om företaget uppfyller kraven som 

krävs för att bedriva pedagogisk omsorg och om tillstånd kan ges. 

 
Ärendets behandling 

Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg 2018-03-29 

Komplettering 2018-05-23  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

augusti 2018, § 43, och lämnat följande förslag till beslut: Nyckelpigornas 

barnomsorg medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks 

kommun. 

 
Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

________________ 

Skickas till: 

Nyckelpigornas barnomsorg  
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§ 80/2018   Dnr 2018-203 6101-7 

Ansökan från Montessoriskolan i Skene AB om att öppna 

en filial till förskolan i Kinna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Montessoriskolan i Skene AB 556593–3503 medges öppna en filial i Kinna 
med plats för cirka 20 barn under förutsättning att Montessoriskolan i Skene 
AB inkommer med en tydlig beskrivning av den framtida lokalen i Kinna, så 
att det är möjligt att göra en bedömning. Handlingarna ska lämnas till barn- 
och utbildningsförvaltningen före verksamheten startar.  
 
Dessutom ska bolaget göra en anmälan till miljökontoret före start. 
 

Ärendet 
Montessoriskolan i Skene AB 556593-3503 ansöker om att få öppna en filial 

till förskolan i Kinna. Bolaget bedriver idag en fristående förskola och grund-

skola i Skene, Montessoriskolan Pärlan. 

 
Ärendets behandling 

Ansökan 2018-05-30 

Komplettering 2018-08-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

augusti 2018, § 44, och lämnat följande förslag till beslut: Montessoriskolan i 

Skene AB 556593–3503 medges öppna en filial i Kinna med plats för cirka 20 

barn under förutsättning att Montessoriskolan i Skene AB inkommer med en 

tydlig beskrivning av den framtida lokalen i Kinna, så att det är möjligt att 

göra en bedömning. Handlingarna ska lämnas till barn- och utbildningsförvalt-

ningen före verksamheten startar.  

 

Dessutom ska bolaget göra en anmälan till miljökontoret före start. 

 
Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

________________ 

Skickas till: 

Montessoriskolan i Skene AB   
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§ 81/2018   Dnr 2018-213 600-5 

 

Remissvar avseende revidering av Västbus riktlinjer 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revideringen av 
Västbus riktlinjer. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss avseende ett förslag till revidering av 

Västbus riktlinjer till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Kommunstyrelsen önskar skriftliga synpunkter senast den 2018-09-17. Ett 

samlat svar från kommunen ska sedan skickas till Sjuhärads kommunalför-

bund. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 

augusti 2018, § 36, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revideringen av Västbus riktlin-

jer. 

 
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: 

Kommunstyrelsen 
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§ 82/2018   Dnr 2015-3 600-18 

 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Per-Olof Hermansson utses till kontaktpolitiker för Sandvallsängs förskola, 
Tingvallaskolan och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Magnus Lilliecrona utses till kontaktpolitiker för Strömbackens förskola, Lycke-
skolan och Bygg- och anläggningsprogrammet. 
 

Ärendet 
Val av nya kontaktpolitiker för några enheter beroende på att två ledamöter i 

nämnden entledigats och nya valts in. I början av varje mandatperiod utser 

barn- och utbildningsnämnden kontakt-politiker för samtliga skol- och verk-

samhetsområden. I uppdraget som kontaktpolitiker 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 2018-07-18 

 
Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) förslår att Per-Olof Hermansson utses till kontaktpolitiker 

för Sandvallsängs förskola, Tingvallaskolan och Samhällsvetenskapsprogram-

met. 

Magnus Lilliecrona utses till kontaktpolitiker för Strömbackens förskola, Lycke-

skolan och Bygg- och anläggningsprogrammet. 

 

 

Beslutsgång  

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

________________ 
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§ 83/2018   

Rapport från kontaktpolitiker 

Lena Ferm Hansson (C) meddelar att hon har träffat rektor på Örbyskolan. 

Rektor informerade om hur hennes organisation med biträdande rektorer är 

uppbyggd. 

 

Petra Vogel (S) har varit och besökt vuxenutbildningen och fick ett positivt in-

tryck. 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

 

________________ 
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§ 84/2018  

 
Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om några aktuella händelser: 

• Förskolorna i Örby 

• Osäkerhet med införandet av Chromebooks 

• Lyckeskolans matsal 

• Lärarassistenter ute på praktik 

• Tillförordnade förskolechefer 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 85/2018  

Meddelanden 

 

1)  

Skrivelse om vuxenutbildningens skolplattform  

2)  

Skrivelse om särskolan 

3)  

Kommunfullmäktiges beslut § 72/2018 

4) Dnr 2018-242 600-2 

Beslut från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-242 600-3 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2016-179 606-17 

Beslut från Skolinspektionen 

7) Dnr 2017-124 606-11 

Uppföljning av beslut från Skolinspektionen 

8) Dnr 2018-206 606-6 

Uppföljning av beslut från Skolinspektionen 

9) Dnr 2017-252 606-10 

Uppföljning av beslut från Skolinspektionen 

10) Dnr 2017-252 606-11 

Beslut från Barn- och elevombudet 

11) Dnr 2018-89 623-11 

Förvaltningsrättens dom 

12) Dnr 2018-123 606-3 

Uppföljning av beslut från Skolinspektionen 
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13) Dnr 2018-179 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

14) Dnr 2018-201 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

15) Dnr 2018-202 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

16) Dnr 2018-197 606-5 

Uppföljning av beslut 

17)  

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn vid Strömma Naturbrukscentrum 

18)  

Kommunfullmäktiges beslut § 107/2018 

19)  

Kommunfullmäktiges beslut § 113/2018 

 

 

________________ 
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§ 86/2018  

Delegationsbeslut 

1) Dnr 2017-353 606-7, -8, -9 

Skolinspektionen Strömskolan 

2) Dnr 2018-197 606-3, -4 

Skolinspektionen Sätilaskolan 

3) Dnr 2018-229 606-1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 

Barn- och Elevombudet Ubbhultskolan 

4) Dnr 2018-249 623-1, -2, -3, -4, -5, -6 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

5) Dnr 2018-8 605-10, -11, -12, 13 

Avtal med Borås Stad avseende interkommunal ersättning 

6) Dnr 2017-64 636-7 

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

ing 

7) Dnr 2017-65 6101-6 

Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av omfattande stöd höstterminen 

2018 Montessoriförskolan Pärlan 

8) Dnr 2017-95 6101-4 

Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Impius Gymnasium  

9) Dnr 2017-227 6101-4 

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

kooperativet Bybarna 

10) Dnr 2018-70 6101-4 

Beslut om tilläggsresurs för elev i behov av omfattande stöd vid Praktiska 

Gymnasiet Borås 

11) Dnr 2018-104 6101-37, -38 

Beslut om tilläggsresurs för elev i behov av omfattande stöd höstterminen 

2018 

12) Dnr 2018-129 6101-2 

Beslut om tilläggsresurs för elev vid Naturbruksskolan Svenljunga 
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13) Dnr 2017-252 606-8 

Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen 

14) Dnr 2018-188 606-2 

Utredning gällande skolsituationen för en elev vid Vuxenutbildningen 

15) Dnr 2018-201 606-2 

Yttrande gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid 

Stommenskolan 

16) Dnr 2018-202 606-2 

Utredning avseende skolsituationen för elever vid Marks Gymnasieskola 

17) Dnr 2018-209 612-2 

Beslut om utdelning av stipendiet från Stiftelsen Holger Meyers stipendie-

fond 2018 

18) Dnr 2018-212 623-1 

Delegationsbeslut om skolskjuts för elever i årskurs 6 från Öxabäck till   

Örbyskolan 

19) Dnr 2018-100 600-2 

Beslut om uppskjuten skolstart i förskoleklass 

20) Dnr 2018-69 605-3 

Överenskommelse med Bollebygds kommun om placering i förskoleverk-

samhet 

21) Dnr 2018-132 63-3 

Delegationsbeslut om avstängning av kund 

22)  

Beslutsattest 

23)  

Anställningsavtal 180601–180831 

24)  

Tjänstledigheter 180601–180831 

________________ 




