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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2018-11-08 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kommunhuset 8 november kl. 13.30 – 17.05 
Paus 15.00–15.25 
 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   
 M Magnus Lilliecrona tjänstgör för Anders Lindahl (M) § 102 
 M Anders Lindahl  § 103 - 111 
 M Ulrika Söderhagen tjänstgör för Elise Benjamins-

son (M) 
 

 C Ann-Christine Andreasson   
 MBP Henry Sandahl   
 KD Rune Imberg   
 S Urban Jernberg   
 S Bodil Wennerström § 102–106 
 C Lena Ferm Hansson tjänstgör för Bodil Wenner-

ström (S) 
§ 107–111 

 S Jonny Karlsson   
 S Yasin Abbes  § 102–106 
 S Petra Vogel tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 107–111 
 S Daniel Fleck tjänstgör för Lena Persson (V)  
 S Jessica Rodén tjänstgör för Camilla Eliasson (MOD)  
 SD Natalia E Henriksson  
    
    
   
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande  M Magnus Lilliecrona § 103–111 
ersättare L Egon Svensson § 102–106 
 S Petra Vogel § 102–106 
 SD Jarl Krüger  
    
    
Tjänstemän  Dennis Reinhold, förvaltningschef  
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef § 102–103 
  Fredrik Höper, utredare § 102 
  Marie Wank, ekonom § 102 - 107 
  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 102 - 109 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 102 - 107 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 102 - 111 
    
    
    
    
    
Utses att justera Urban Jernberg 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-11-09 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Sofia Sjöstrand  
     
 Justerare  
 Urban Jernberg   
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Innehållsförteckning 
 

   

Återrapportering av uppdraget att utreda undervisningsmiljöer som 
ger särskild lugn och trygghet i undervisningen 

§ 102  

Oktoberrapport 2018 § 103  

Anpassning mellan huvudverksamheter § 104  

Prislista SFI 2018 § 105  

Yttrande över detaljplan Horred Stommen, Horred 9:7 m.fl. § 106  

Revisionsrapport - genomlysning av barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

§ 107  

Rapport från kontaktpolitiker § 108  

Aktuella händelser § 109  

Meddelanden § 110  

Delegationsbeslut § 111  
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§ 102/2018    Dnr 2018–323 600 

 

Återrapportering av uppdraget att utreda undervisnings-
miljöer som ger särskild lugn och trygghet i undervis-
ningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäk-
tige.  
 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 180, att barn- och utbildnings-
nämnden får i uppdrag att utreda undervisningsmiljöer som ger särskild lugn 
och trygghet i undervisningen. 
 
Förvaltningsledningen på barn- och utbildningsförvaltningen gav Fredrik Hö-
per i uppdrag att utreda på vilka skolor i Marks kommun det finns undervis-
ningsmiljöer som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om utredningens resultat 
samt de viktigaste erfarenheterna av denna utredning. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Fredrik Höper redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar re-
dovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

_______________ 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 103/2018 Dnr 2018-15 042-23 

 

Oktoberrapport 2018 

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

med 11,8 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 
 
- Oktoberrapporten godkänns. 
 

 
Ärendet 
Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas progno-
ser för verksamhet och ekonomi i delårsuppföljningen 2018. 
 
Nämnderna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med delårsrappor-
ten) i sin bedömning av hur de kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
grunduppdrag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer 
att uppfylla sina uppdrag i hög grad inom förskola, grundskola och gymnasie-
skola, samt helt inom vuxenutbildning. 
 
För år 2018 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokost-
naderna inte kommer inrymmas inom tilldelad ram, och det finns förändringar 
från delårsrapporten. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Förslag till oktoberrapport 2018, 2018-11-06 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold, ekonom Marie Wank samt verksamhetschef 
Kenny Fredholm redogör för olika delar i ärendet.  

 

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

med 11,8 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram. 
 
- Oktoberrapporten godkänns. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

             

_______________ 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 104/2018   Dnr 2018-15 042-24 

 

Anpassning mellan huvudverksamheter 

Ärendet 
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. 
 
2018-06-12, § 62, fick nämnden en sammanställning på hur den ekonomiska 
prognosen såg ut per grundskola. Förvaltningschefen fick då i uppdrag att se 
till så att övriga huvudverksamheter lämnar ett överskott för att täcka grund-
skolans underskott. 
 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-08, § 49  

Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12, § 62  

 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 105/2018   Dnr 2017-261 600-21 

 

Prislista SFI 2018  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Pris för SFI till andra kommuner och företag avseende kalenderåret 2018 fast-
ställs till 58 kr/undervisningstimme och elev. För företag tas en ersättning ut 
motsvarande minst 15 elever och erbjuds endast i de fall kapacitet finns inom 
befintlig personalgrupp 
 

Ärendet 
När elever från andra kommuner går sin SFI-utbildning i Marks kommun be-
hövs ett fastställt pris för att Mark ska kunna fakturera ersättning för utbild-
ningen.  
  
Förfrågningar har också kommit från företag om Marks kommun kan anordna 
utbildning för företagets anställda som är nyanlända. För att kunna erbjuda 
det behövs en prislista. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-30 

 
Dagens sammanträde 
Ekonom Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att pris för SFI till andra kommuner och företag 
avseende kalenderåret 2018 fastställs till 58 kr/undervisningstimme och elev. 
För företag tas en ersättning ut motsvarande minst 15 elever och erbjuds 
endast i de fall kapacitet finns inom befintlig personalgrupp. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 

________________ 
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§ 106/2018   Dnr 2018-316 214-3 

Yttrande över detaljplan Horred Stommen, Horred 9:7 m.fl. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden trycker på att arbetet med detaljplanen och 
förstudien gällande förskolor i Horred måste ske i samförstånd. 
 

Ärendet 
Förslag till detaljplan för Horred Stommen, Horred 9:7 m fl, Horred, har upp-
rättats av bygg- och miljökontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i Horred. Plan- och byggnads-
nämnden har beslutat genomföra samråd. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår följande: 
Barn- och utbildningsnämnden trycker på att arbetet med detaljplanen och 
förstudien gällande förskolor i Horred måste ske i samförstånd. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

________________ 

Skickas till: 
Plan- och byggnadsnämnden 
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§ 107/2018   Dnr 2018-121 007-6 

 

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 förvaltningens reflektioner kring PwC:s 
genomlysning. 

 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

_______________ 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 108/2018   

 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ingen hade något att rapportera.  
 

 

 

________________ 
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§ 109/2018  
 

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Nämnden fick i början av sammanträdet en presentation av den nya förvalt-
ningschefen Mari Sandell Molander. 

Ordförande överlämnar en blomma till förvaltningschef Dennis Reinhold som 
arbetar sin sista dag i kommunen den 9 november. Förvaltningschef tackar 
för den här tiden och ger en eloge till nämnden för sitt starka engagemang.  

Ordförande tackar Henry Sandahl som bjöd på moccatårta vid dagens sam-
manträde. 

 

 

Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om: 

• Ny förskolechef för Björketorp förskola, Loftsgården förskola och 
Karstorp förskola. 

• Ny rektor för särskolan. 

• Tillförordnad rektor på Örbyskolan 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 110/2018  

Meddelanden 
 

1)  

Kommunfullmäktiges beslut § 154/2018 

2) Dnr 2018-204 1081 

Angående neddragningarna inom skola 

3) 2018-318 611-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande Hyssnaskolan 

4) Dnr 2018–319 600 

Inspektionsrapporter avseende skolors lokaler  

5)  

Kommunstyrelsens beslut § 147/2018 

6)  

Till politiker i barn- och utbildningsnämnden 

7) Dnr 2018-321 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen gällande Örbyskolan 

8)  

Svar på skrivelse Sätilaskolan 

 

________________ 
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§ 111/2018  

Delegationsbeslut 
1) Dnr 2018-14 605-4, -5 

Överenskommelse med Kungsbacka kommun avseende interkommunal er-
sättning 

2) Dnr 2018-32 606-7, -8, -9 

Överenskommelse med Varbergs kommun avseende interkommunal ersätt-
ning 

3) Dnr 2018-124 605-3 

Överenskommelse med Mölndals Stad avseende interkommunal ersättning 

4) Dnr 2018-256 623-6 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

5) Dnr 2018-261 623-6 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

6) Dnr 2018-251 623-7 

Prövning om överklagan inkommit i rätt tid 

7) Dnr 2018-255 6101-4, -5, -6 

Överklagan tilläggsbelopp 

8) Dnr 2018-314 606-2 

Svar på begäran om yttrande 

9)  

Beslutsattest 

10)  

Anställningsavtal 180901–180930  

11)  

Beslut om mottagande i grundsärskola 

 

________________ 
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