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Plats och tid 

Kommunhuset 12 december kl. 08.30 – 11.40 

Paus 10.25–10.40 

 

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   
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 S Yasin Abbes   

 V Lena Persson   

 S Petra Vogel tjänstgör för Camilla Eliasson (MOD)  
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Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande  L Egon Svensson  
ersättare S Christina Norman § 114–125 

 S Daniel Fleck  

 S Jessica Rodén  

 S Helena Johansson   

 V Arthur Thiry   

 SD Jarl Krüger  

    

    

    

Tjänstemän  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  

  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Johan Höglund, ekonom § 112–114 

  Marie Wank, ekonom § 112–114 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 112–125 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 115–116 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 112–125 

    

    

    

    

Utses att justera Bodil Wennerström 
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  Johanna Dahllöf   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  
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 Bodil Wennerström  
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Plats och tid 

Kommunhuset 12 december kl. 08.30 – 11.40 

Paus 10.25–10.40 

 

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 Jonny Karlsson   

 S Yasin Abbes   

 V Lena Persson   

 S Petra Vogel tjänstgör för Camilla Eliasson (MOD)  

 SD Natalia E Henriksson  

    

    

Övriga närvarande    

Ej tjänstgörande  L Egon Svensson  
ersättare S Christina Norman § 114–125 

 S Daniel Fleck  

 S Jessica Rodén  

 S Helena Johansson   

 V Arthur Thiry   

 SD Jarl Krüger  

    

    

    

Tjänstemän  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  

  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  

  Johan Höglund, ekonom § 112–114 

  Marie Wank, ekonom § 112–114 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 112–125 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 115–116 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 112–125 

    

    

    

    

Utses att justera Bodil Wennerström 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-12-17 

  

Underskrifter Sekreterare    § 112–116, 118-125 

  Johanna Dahllöf   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  

     

 Justerare  

 Bodil Wennerström  
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden § 112–116, 118-125 

 
Sammanträdesdatum 2018-12-12 

 
Anslaget är publicerat 2018-12-17 – 2019-01-08 

  

Förvaringsplats för 

protokollet
 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 

 

   

Förändring av ärendelistan § 112  

Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och Kungsbacka 

2019 

§ 113 
 

Information kring det ekonomiska läget § 114  

Remissvar på förslaget om en samlad enhet för arbetsmarknadsfrå-

gor och vuxenutbildning 
§ 115  

Synpunkter på samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för 

Mark Nordväst 
§ 116  

Yttrande till Kammarrätten i mål angående skolskjuts enligt skolla-

gen 

§ 117 
 

Skolchef enligt skollagen § 118  

Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 § 119  

Informationsdag för ny nämnd § 120  

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser juni 2018 till no-

vember 2018 

§ 121 
 

Rapport från kontaktpolitiker § 122  

Aktuella händelser § 123  

Meddelanden § 124  

Delegationsbeslut § 125  
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§ 112/2018    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet: Yttrande till kammarrätten i mål angående skolskjuts enligt skolla-
gen tillförs ärendelistan som ärende 8, efter synpunkter på samrådsförslaget 
till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet: Yttrande till kammarrätten i mål an-

gående skolskjuts enligt skollagen tillförs ärendelistan som ärende 8, efter 

synpunkter på samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Mark Nord-

väst. 

Beslutsgång  

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

 

_______________ 
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§ 113/2018    Dnr 2018-324 600-4 

 

Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och 

Kungsbacka 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för år 2019 

enligt följande: 

    

Förskola, barn 1-2 år       ≤15 tim/vecka 73 570 

Förskola, barn 1-2 år       >15 tim/vecka 183 924 

Förskola, barn 3-5 år       ≤15 tim/vecka 50 027 

Förskola, barn 3-5 år       >15 tim/vecka 125 068 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  ≤15 tim/vecka 65 109 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  >15 tim/vecka 162 772 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  ≤15 tim/vecka 44 274 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  >15 tim/vecka 110 685 

Förskoleklass    60 819 

Grundskola, åk 1-6   89 649 

Grundskola, åk 7-9   107 579 

Fritidshem    32 416 

Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  736 336 

Grundsärskola, nivå 2   558 867 

Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 

 

Ärendet 
Från och med 2012 antas en gemensam prislista för Marks kommun, Varbergs 

kommun och Kungsbacka kommun. Överenskommelsen antogs den 15 de-

cember 2011 av barn- och utbildningsnämnden, § 158. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 

november 2018, § 53, och lämnat följande förslag till beslut: Barn- och utbild-

ningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för år 2019 enigt följande:

    

Förskola, barn 1-2 år       ≤15 tim/vecka 73 570 

Förskola, barn 1-2 år       >15 tim/vecka 183 924 

Förskola, barn 3-5 år       ≤15 tim/vecka 50 027 

Förskola, barn 3-5 år       >15 tim/vecka 125 068 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  ≤15 tim/vecka 65 109 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  >15 tim/vecka 162 772 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  ≤15 tim/vecka 44 274 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  >15 tim/vecka 110 685 
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Förskoleklass    60 819 

Grundskola, åk 1-6   89 649 

Grundskola, åk 7-9   107 579 

Fritidshem    32 416 

Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  736 336 

Grundsärskola, nivå 2   558 867 

Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

_______________ 
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§ 114/2018 Dnr 2018-15 042-27 

 

Information kring det ekonomiska läget  

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter november månad 

slut. I redovisningen ingår en prognos och avvikelse per verksamhet. 

 

Nämnden fick också information om tillkommande lokalkostnader i budget 

2019.  

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 115/2018  Dnr 2018-317 001-5 

Remissvar på förslaget om en samlad enhet för arbets-
marknadsfrågor och vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas i sin helhet som svar på remissen med 
följande tillägg: 
 
Nämnden anser att det behövs en fördjupad utredning och uppdragsbeskriv-
ning och därefter ytterligare en remissrunda innan beslut kan fattas. 
 
Nämnden påpekar att det blir ett tufft läge för fritidspolitiker att arbeta med 
två så stora och skilda områden som socialtjänstlagen och skollagen samti-
digt. 
 
Den nya organisationen utvärderas ett år efter eventuellt inrättande. 
 

Ärendet 
Koncernledningen i Mark har diskuterat hur arbetsmarknadsfrågor  

skulle kunna hanteras i kommunen. Kommundirektören har därför  

utrett ett framtida läge som innebär att arbetsmarknadsfrågor, vuxen- 

utbildningsverksamhet och försörjningsstöd samlas i en förvalt- 

ning/enhet. Idag är dessa verksamheter spridda på flera olika nämn- 

der och förvaltningar i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-26 att skicka ärendet på 

remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för ett yttrande 

om förslaget. 

 

 
Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-12, § 54 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26, § 164 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 

Bodil Wennerström (S) föreslår att förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas i sin 

helhet som svar på remissen med följande tillägg: 

 

Nämnden anser att det behövs en fördjupad utredning och uppdragsbeskriv-

ning och därefter ytterligare en remissrunda innan beslut kan fattas. 

 

Rune Imberg (KD) yrkar bifall till Wennerströms förslag.  

 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att nämnden påpekar att det blir ett tufft läge för 

fritidspolitiker att arbeta med två så stora och skilda områden som social-

tjänstlagen och skollagen samtidigt. 

 

Anders Lindahl (M) förslår att den nya organisationen utvärderas ett år efter 

eventuellt inrättande. 

 

Beslutsgång  
Beslutsgång 1 

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

Beslutsgång 2 

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

Beslutsgång 3 

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

 

Protokollsanteckning från Anders Lindahl (M) 

Utredningen har fokus på utbildningsfrågor men talar väldigt lite om arbets-

marknads-/arbetslivsfrågor, som utgör den mest vitala delen av ”enhetens ar-

betsuppgifter”. 

I utredningen saknas vitala delar när det gäller inverkan på placeringen i 

kommunorganisationen: 

• Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser från 2003. 

• Samordningsförbundens verksamhet när det gäller lagen om punkten 

ovan. Utredaren har inte haft kontakt med Samordningsförbundet i 

Sjuhärad. 

Detta innebär att jag ifrågasätter utredningens slutsats att den ”föreslagna 

enheten” placeras med barn- och utbildningsnämnden som huvudman.    

  

 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 116/2018   Dnr 2018-333 21-4 

 

Synpunkter på samrådsförslaget till fördjupad översikts-

plan för Mark Nordväst  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som synpunkt på samrådsförslaget. 
 

Ärendet 

I oktober 2013 fick bygg- och miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny för-

djupning av översiktsplan för Mark Nordväst. Samtidigt har arbetet med en 

kommunövergripande översiktsplan bedrivits och den beslutades i april 2017. 

Denna fördjupning ska fungera som underlag för att göra bedömningar vid 

detaljplaner och bygglov. Området Mark Nordväst består av Sätila, Hyssna, 

Ubbhult, Fotskäl och Hajom.   

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-25 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 

november 2018, § 55, och lämnat följande förslag till beslut: Förvaltningens 

tjänsteskrivelse lämnas som synpunkt på samrådsförslaget. 

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: 

Kommunstyrelsen   
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§ 117/2018   Dnr 2018-247 623-13 

Yttrande till Kammarrätten i mål angående skolskjuts enligt 

skollagen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Yttrandet, daterat den 10 december2018, översänds som kommunens svar till 
Kammarrätten i Jönköping. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Sofia Sjöstrand    Bodil Wennerström 
Ordförande    Justerande 
 

Ärendet 
……………. ……………… har överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut den 

13 september 2018, § 74, gällande begäran om avsteg från skolskjutsreg-

lerna. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i dom den 10 oktober 2018, 

vilket har överklagats av ……………. ……………… Efter att kammarrätten beviljat 

prövningstillstånd, har kammarrätten förelagt kommunen att yttra sig över 

överklagandet. Kommunen anser att överklagandet ska avslås. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-30, § 40 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-13, § 74 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11  

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att yttrandet, daterat den 10 december2018, 

översänds som kommunens svar till Kammarrätten i Jönköping. 

 

Henry Sandahl (MBP) yrkar bifall till Sjöstrands förslag. 

 
Beslutsgång  

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

________________ 

Skickas till: 

Kammarrätten  
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§ 118/2018   Dnr 2018-327 600-3 

 

Skolchef enligt skollagen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen utses till skolchef en-
ligt skollagen. 
 

Ärendet 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8a §, ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 

gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolche-

fer för delar av verksamheten (lag 2018:608). Bestämmelsen tillämpas första 

gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.   

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 

november 2018, § 56, och lämnat följande förslag till beslut: Förvaltningschef 

för barn- och utbildningsförvaltningen utses till skolchef enligt skollagen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

________________ 
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§ 119/2018   Dnr 2018-133 003-7 

 

Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter den 31 december 2018 
fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 

inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Barn- och utbildningsnämnden har 

utsett ett tillfälligt dataskyddsombud fram till den 31 december 2018, under 

den tid som omorganisation och rekrytering sker vid kommunledningskon-

toret. Beslut behöver nu fattas om vem som ska ha uppdraget därefter. 

 

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 

 
Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud 

efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras på-

börjar sin tjänst. 

 

Beslutsgång  

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

 

_______________ 
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§ 120/2018   Dnr 2018-133 003-7 

 

Informationsdag för ny nämnd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Den 17 januari 2019 är det informationsdag för barn- och utbildningsnämnd-
den. 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-18, § 96, om sammanträ-

desplan för 2019. I mars och oktober är det heldagar, då det är strategidag 

på förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. Eftersom det är en ny 

mandatperiod behöver ytterligare en heldag planeras in redan nu till den nya 

nämnden, där förtroendevalda får information om den verksamhet som de 

ska ansvara för.     

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 

november 2018, § 57, och lämnat följande förslag till beslut: Den 17 januari 

2019 är det informationsdag för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 

sker. 

 

_______________ 
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§ 121/2018 Dnr BUN 2018-204 1081-16 

 

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser juni 2018 

till november 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. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03  

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 122/2018 

 

Rapport från kontaktpolitiker 

Christina Norman (S) informerar om att hon har varit på Sätila förskola och 

träffat förskolechef.  

Christina Norman (S) informerar också om att hon har varit med på ett sam-

rådsmöte på Sätilaskolan där flera punkter behandlades.  

Lena Ferm Hansson (C) har besökt Örbyskolan och träffat tillförordnad rektor 

och biträdande rektor. Örbyskolan har bland annat fått nya möbler i matsalen 

för att ljudnivån ska bli bättre.  

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

 

________________ 
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§ 123/2018  

 
Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om att kommunen väntar 

tillsyn från Skolinspektionen 2019. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander tackar nämnden för det gånga året 

samt den här mandatperioden. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander avtackade ordförande och vice ordfö-

rande med blomma och riktade ett stort tack för mycket gott arbete. 

Ordförande överlämnar en blomma till verksamhetschef Kenny Fredholm som 

kommer att avsluta sin anställning i kommunen i januari och ordförande 

tackar verksamhetschefen för den här tiden.  

 

 

 

________________ 
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§ 124/2018  

Meddelanden 

 

1) Dnr 2018–322 600 

Avgiftsbeslut miljönämnden 

2) Dnr 2016-275 291-5 

Förstudie ny skola och förskola i Ubbhult 

3)  

Kommunstyrelsens beslut § 154/2018 

4) Dnr 2018-137 606-4 

Beslut från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-204 1081-11 

Svar på skrivelse angående neddragningarna inom skola 

6) Dnr 2018-204 1081-12 

Skrivelse från Habyskolan pedagoger 

7)  

Skrivelse om Habyskolans framtid 

8)  

Kommunstyrelsens beslut § 169/2018 

 

 

________________ 
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§ 125/2018  

Delegationsbeslut 

1) Dnr 2018-318 611-1, -3 

Skolinspektionen Hyssnaskolan 

2) Dnr 2018-321 606-1, -3 

Skolinspektionen Örbyskolan 

3) Dnr 2018-325 606-1, -2 

Skolinspektionen Parkskolan 

4) Dnr 2018-251 623-11, -12 

Skolskjuts Sätilaskolan 

5) Dnr 2018-249 623-11, -12, -13, -14 

Delegationsbeslut skolskjuts 

6) Dnr 2018-104 6101-44 - 48 

Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av omfattande stödåtgärder vår-

terminen 

7) Dnr 2017-64 636-8 

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

ing Parkskolan 

8) Dnr 2018-8 605-14 

Överenskommelse med Borås Stad om placering förskoleverksamhet 

9) Dnr 2018-14 605-6 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i grundskola 

10) Dnr 2018-32 605-10, -11 

Avtal med Varbergs kommun om placering i skola 

11) Dnr 2018-98 046-13 

Beslut om utdelning av stipendier ur samfond 1 och 3 höstterminen 2018 

12)  

Anställningsavtal 181101–181130 

13)  

Tjänsteledigheter 181101-18113 

_______________ 


