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 2018-10-18 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kommunhuset 18 oktober kl. 08.30 – 11.40 
Paus 09.25–09.50 
 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   
 M Anders Lindahl  
 M Elise Benjaminsson   
 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)  
 S Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 87–94 
 V Arthur Thiry tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 95–101 
 S Petra Vogel tjänstgör för Camilla Eliasson (MOD)  
 V Lena Persson  
 SD Natalia E Henriksson  
    
   
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande  M Ulrika Söderhagen  
ersättare MP Lo Göthberg Larsson  
 M Magnus Lilliecrona  
 KD Per-Olof Hermansson  
 V Arthur Thiry § 87–94 
 SD Jarl Krüger  
    
    
Tjänstemän  Dennis Reinhold, förvaltningschef  
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Johan Höglund, ekonom § 87–95 
  Marie Wank, ekonom § 87–95 
  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 87–101 
  Markus Ring, rektor § 92–94 
  Ann-Sofi Sinkkonen, planeringssamordnare  § 92–94 
    
    
    
    
    
    
Utses att justera Urban Jernberg 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-10-19 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Sofia Sjöstrand  
     
 Justerare  
 Urban Jernberg   
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Innehållsförteckning 
 

   

Ekonomisk månadsrapport § 87  

Nämndplan 2019–2020 § 88  

Begäran om förstudie och projektering av ny förskola i Skene § 89  

Återrapportering Lyckeskolan § 90  

Återrapportering förstudie Örbyskolan § 91  

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 92  

Revidering av utbud av program och inriktningar vid Marks Gymna-
sieskola läsåret 2019/2020 

§ 93  

Information om det kommunala aktivitetsansvaret § 94  

Revisionsrapport - genomlysning av barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

§ 95  

Sammanträdesplan 2019 § 96  

Val av kontaktpolitiker § 97  

Rapport från kontaktpolitiker § 98  

Aktuella händelser § 99  

Meddelanden § 100  

Delegationsbeslut § 101  
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§ 87/2018    Dnr 2018-15 042-18 

 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september månads 
slut. I redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt perso-
nalkostnader. 

 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 88/2018 Dnr 2018-208 041-6 

 

Nämndplan 2019–2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
-  Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2019–2020 antas. 
 
-  Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning för verksamheten vid 

Kraftverk, alternativt att uppdraget utgår. 
 
-  Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning för skolstart vid 6 års ål-

der enligt det bidrag som kommunen får i sin allmänna tilldelning 2019 
(0,5 mnkr). 

 

 
Ärendet 
Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-
mun har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för 
varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. Nämndplanen är en konkretise-
ring av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och anger nämndens mål, rikt-
linjer och uppdrag till förvaltningen. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12, § 68 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-04, § 51 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till nämndplan 2019–2020, 2018-10-12 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande Sofia Sjöstrand samt ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank 
redogör för olika delar i ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (22) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2018-10-18 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att: 
- Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2019–2020 antas. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning för verksamheten vid 

Kraftverk, alternativt att uppdraget utgår. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning för skolstart vid 6 års ål-

der enligt det bidrag som kommunen får i sin allmänna tilldelning 2019 
(0,5 mnkr). 

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

 

 

_______________ 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 89/2018   Dnr 2016-199 290-14 

 

Begäran om förstudie och projektering av ny förskola i 
Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Fördjupad förstudie och projektering begärs från teknik- och servicenämnden 
om nybyggnation av förskola i Ängahagen med plats för cirka 80 barn. Förstu-
dien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05, § 116, att en byggnation av för-
skola i Skene ska påbörjas omgående. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2017-02-09, § 7, att en begä-
ran ställs till kommunstyrelsen att beställa en förstudie om nybyggnation av 
förskola i Skene av teknik- och servicenämnden samt att förstudien bör inne-
hålla olika lösningar. Likaså beslutade barn- och utbildningsnämnden 2017-
09-14, § 71, om en förstudie gällande ombyggnation av Tingvallaskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick en presentation av teknik- och serviceför-
valtningen 2017-10-19, § 81, där det visades förslag på en nybyggd förskola 
på området kring Ängahagen samt förslag på ombyggnation av Tingvallasko-
lan till förskola. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

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

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 
oktober 2018, § 46, och lämnat följande förslag till beslut: Fördjupad förstu-
die och projektering begärs från teknik- och servicenämnden om nybyggna-
tion av förskola i Ängahagen med plats för cirka 80 barn. Förstudien bör inne-
hålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

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

 

________________ 

Skickas till: 
Teknik- och servicenämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 90/2018   Dnr 2016-155 291-17 

Återrapportering Lyckeskolan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och inväntar ytterli-
gare beslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-24, § 19, tagit beslut angående 
en ny skola i Kinna. Beslutet innehöll uppmaningar till barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beställde 2018-02-08, § 16, underlag och rikt-
pris för en ny Lyckeskolan för ca 600 elever av teknik- och servicenämnden. 
 
Teknik- och servicenämnden beslutade 2018-09-13, § 76, att underlaget och 
riktpriset godkänns och överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för vidare handläggning och till kommunstyrelsen för information. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde en återrapportering av ärendet.  

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

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 16 

Teknik- och servicenämnden 2018-09-13, § 76 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden tackar för in-
formationen och inväntar ytterligare beslut. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 91/2018   Dnr 2016-155 291-18 

Återrapportering förstudie Örbyskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och inväntar ytterli-
gare beslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-24, § 19, tagit beslut angående 
en ny skola i Kinna. Beslutet innehöll uppmaningar till barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beställde 2018-02-08, § 16, en förstudie gäl-
lande förändringar av driftskostnad avseende lokaler och verksamhet vid en 
avveckling av högstadiet på Örbyskolan. 
 
Teknik- och servicenämnden beslutade 2018-09-13, § 75, att Förstudien god-
känns och överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för vidare handlägg-
ning och till kommunstyrelsen för information. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde en återrapportering av ärendet.  
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24, § 19, dnr 2016–458 530. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 16 

Teknik- och servicenämnden 2018-09-13, § 76 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden tackar för in-
formationen och inväntar ytterligare beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 92/2018   Dnr 2017-5 612-8 

 

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 

Ärendet 
Ledningen för Marks Gymnasieskola har sammanställt och analyserat hur 
årets antagning till gymnasiet har fallit ut. Redovisningen visar hur eleverna 
fördelar sig på olika nationella program och introduktionsprogram. Generellt 
har programmen bra fyllnad på Marks Gymnasieskola. Estet- och teknikpro-
grammet har tappat flest elever till andra kommuner men fler elever har valt 
att läsa yrkesprogram på Marks Gymnasieskola.  

 
 
Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 93/2018   Dnr 2018-67 612-4 

 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer tidigare beslut med tillägget att sko-
lan öppnar lärlingsplatser i årskurs 1 på följande program: 
 
Fordonsprogrammet 
- Inriktning personbil  
  
Hantverksprogrammet 
- Inriktning övriga hantverk (stylist) 
- Inriktning frisör 
 
VVS och fastighetsprogrammet 
- Inriktning VVS 
 
Restaurang och livsmedelsprogrammet 
- Inriktning kök och servering 
 
Bygg och anläggningsprogrammet 
- Inriktning mark och anläggning 
- Inriktning måleri 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-03-08, § 26, att Marks Gym-
nasieskola ska utreda vilka lärlingsutbildningar som kan öppnas och åter-
komma till nämnden för beslut. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade också 2018-03-08, § 26, att fast-
ställa det preliminära programutbudet inför läsåret 2019/2020. En justering 
av utbudet sker sedan i mars 2019 efter att resultatet av den första valom-
gången är färdig. För att kunna utöka antalet utbildningar inom ramen för lär-
lingsutbildningar och marknadsföra dem inför elevernas val 2019 behöver ett 
beslut fattas om dessa utbildningar ska erbjudas. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 26 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10 

 
Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring och planeringssamordnare Ann-Sofi Sinkkonen redogör 
för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer tidi-
gare beslut med tillägget att skolan öppnar lärlingsplatser i årskurs 1 på föl-
jande program: 
 
Fordonsprogrammet 

- Inriktning personbil  
  

Hantverksprogrammet 
- Inriktning övriga hantverk (stylist) 
- Inriktning frisör 

 
VVS och fastighetsprogrammet 

- Inriktning VVS 
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet 
- Inriktning kök och servering 

 
Bygg och anläggningsprogrammet 

- Inriktning mark och anläggning 
- Inriktning måleri 

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

 

 

________________ 
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§ 94/2018    

 

Information om det kommunala aktivitetsansvaret 
 

Rektor vid Marks Gymnasieskola fick i våras uppdraget att ta över ansvaret 
för det kommunala aktivitetsansvaret från rektor vid vuxenutbildningen. Ett 
projekt startade i september och ska pågå fram till januari 2020.   

 

Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 
15–24 år med fokus på 15–19 år. 

Genom samverkan och rutiner skapa möjligheter att förhindra blivande skol-
avhopp och bidra till att unga kan återgå i studier. 

 
Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 95/2018   Dnr 2018-121 007-5 

 

Revisionsrapport - genomlysning av barn- och utbildnings-
förvaltningen 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av kommundirektören i Marks kommun genomfört en ge-
nomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget har syftat till att 
utreda om Marks kommun har en barn- och utbildningsorganisation som är 
rustad för framtiden.  
 
Nämnden får vid dagens sammanträde en kort återrapportering om hur för-
valtningen arbetar med rapporten. 
 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 96/2018   Dnr 2018-305 006-2 

 

Sammanträdesplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 10/1, 7/2, 12/3, 11/4, 10/5, 
13/6, 13/9, 17/10, 7/11 och 12/12 under 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 24/1, 21/2, 
28/3, 25/4, 28/5, 29/8, 3/10 och 28/11 under 2019. 
 
Mötena börjar 13.30 med undantag för 25/4, 10/5 och 13/9 då de startar   
8.30. 
 
Den 12 mars samt den 17 oktober är det heldag då det är strategidag på   
förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 
Förslaget på sammanträden är anpassat till de datum då rapporter och upp-
följningar till kommunstyrelsen ska lämnas in samt sammanträdesplan för 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Sammanträdestiden är vanligtvis 
13.30 på torsdagar.   
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04 

 
Förslag på sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2019, 2018-10- 
04. En jämförelse med fullmäktiges och kommunstyrelsens mötestider. 

 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) förslår följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 10/1, 7/2, 12/3, 11/4, 
10/5, 13/6, 13/9, 17/10, 7/11 och 12/12 under 2019. 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 24/1, 
21/2, 28/3, 25/4, 28/5, 29/8, 3/10 och 28/11 under 2019. 

- Mötena börjar 13.30 med undantag för 25/4, 10/5 och 13/9 då de 
startar 8.30. 

- Den 12 mars samt den 17 oktober är det heldag då det är strategidag 
på förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen.  

 

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

 

 

________________ 
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§ 97/2018   Dnr 2015-3 600-20 

 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Arthur Thiry utses till kontaktperson för Habygården förskola, Habyskolan och 
Introduktion språk. 
 

Ärendet 
Val av kontaktpolitiker för några enheter efter att en ersättare i nämnden 
valts in på en tidigare vakant plats. 
 
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 2018-10-05 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att Arthur Thiry utses till kontaktperson för Haby-
gården förskola, Habyskolan och Introduktion språk. 

 

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

 

________________ 
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§ 98/2018   

 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ingen hade något att rapportera.  
 

 

 

________________ 
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§ 99/2018  
 

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold och verksamhetschef Kenny Fredholm infor-
merar om några aktuella händelser: 

• Invigning av vård- och omsorgscollage  

• Skrivelse från fackliga företrädare gällande Sätilaskolan 7-9 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 100/2018  

Meddelanden 
 

1) Dnr 2016-274 291-5 

Förstudie för inre ombyggnation Stommenskolan  

2) Dnr 2016-274 291-12 

Miljönämndens föreläggande för bristande solskydd 

3) 2018-315 6101-1 

Begäran från Montessoriskolan Pärlan om kompensation 

4) Dnr 2018-75 6101-3 

Skolinspektionens beslut avseende godkännande som huvudman för gym-
nasieskola 

5) Dnr 2018-97 6101-3 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2016-229 606-13 

Beslut från Barn- och elevombudet 

7) Dnr 2018-314 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

8)  

Forum för barn och unga 5 december 

9) Dnr 2018-204 1081-8 

Skrivelse angående situationen på Sätilaskolan 7-9 

10) Dnr 2018-74 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

11) Dnr 2018-247 623-7 

Förvaltningsrättens dom 
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§ 101/2018  

Delegationsbeslut 
1) Dnr 2018-106 605-3, -4 

Överenskommelse med Göteborgs Stad om placering i förskola 

2) Dnr 2018-93 606-4, -5 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskoleverksam-
het 

3) Dnr 2018-69 605-4 

Överenskommelse med Bollebygds kommun om placering i förskoleverk-
samhet 

4) Dnr 2018-124 605-2 

Överenskommelse med Mölndals kommun om placering i förskola 

5) Dnr 2018-125 605-2 

Avtal med Svenljunga kommun om placering i skola 

6) Dnr 2018-255 6101-2 

Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Olinsgymnasiet 

7)  

Beslutsattest 

8)  

Anställningsavtal 180901–180930  

9)  

Tjänstledigheter 180901–180930 

 

________________ 
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