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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-01-10 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 

Kommunhuset 10 januari kl. 13.30 – 16.30 
Ajournering 14.15-14.30 
Paus 15.20 – 15.40 
 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén  
 S Bodil Wennerström  
 S Daniel Fleck tjänstgör för Yasin Abbes (S)  
 S Krister Andersson  
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd  
 M Elise Benjaminsson  
 M Anders Lindal  
 KD Rune Imberg 
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Jelina Rolandsson Thomasdotter tjänstgör för   
  Jarl Krüger (SD) 
 V Arthur Thiry  
    
Övriga närvarande    
ersättare S Petra Vogel  
 C David Olsson  
 C Catarina Johansson   
 C Hans-Olof Andersson  
 L Egon Svensson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt  
 SD Therése Hallqvist  
 V Princella Lizararazu 
    
    
Tjänstemän  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Lena Ilhage, administrativ chef § 1–4 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 1 
  Johan Sundqvist, utvecklingsledare § 1 
  Johan Höglund, ekonom § 4–5 
  Marie Wank, ekonom § 4–5 
    
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Rydal 2019-01-17 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2019-01-10 
 
Anslaget är publicerat 2019-01-18 – 2019-02-10 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 
 

   

Presentation av förvaltningsledning, ledamöter och ersättare § 1  

Information om arvoden, ersättningar och tystnadsplikt § 2  

Val av arbetsutskott § 3  

Nämndplan 2019–2020 § 4  

Prislista interkommunal och fristående förskola, grundskola och 
gymnasieskola 2019 

§ 5  

Planering för Habyskolans avveckling § 6  

Information om sammanträdesplan 2019 samt ändring av samman-
trädestid § 7  

Informationsdag 17 januari § 8  

Aktuella händelser § 9  

Meddelanden § 10  

Delegationsbeslut § 11  
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§1/2019   

 

Presentation av förvaltningsledning, ledamöter och ersät-
tare 
 

Ordförande inleder med att kort berätta om nämndens uppdrag och hans för-
väntningar på arbetet. 

Nämnden får en presentation av förvaltningsledningen: 

Mari Sandell Molander, förvaltningschef. 
Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef. 
Lena Ilhage, administrativ chef. 
Johan Sundqvist, utvecklingsledare. 

 

Efter förvaltningsledningens presentation fick ledamöter och ersättare också 
presentera sig. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 2/2019    

 
Information om arvoden, ersättningar och tystnadsplikt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 
Arvode betalas ut automatiskt med fastställt belopp per timme för de ledamö-
ter som deltar i ett sammanträde, plus inläsningsarvode genom att nämnd-
sekreteraren noterar vilka som är närvarande. För att en ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst krävs att 
man lämnar en särskild blankett där arbetsgivaren intygar ens lön. Dessutom 
måste man själv begära ersättning på en särskild blankett som skickas runt 
på sammanträdet. Arvode och ersättning betalas ut månaden efter samman-
trädet.  

Som förtroendevald i barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun får du 
tala om sekretessbelagda uppgifter endast när det behövs i ditt uppdrag. Du 
får inte tala om dem med utomstående och inte heller med andra förtroende-
valda som inte behöver upplysningarna för sitt uppdrag. Du får bara sprida 
vidare handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter till de i verksam-
heten som behöver upplysningarna för sitt arbete med den person som upp-
gifterna rör.  

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

 

________________ 

 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (16) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-01-10 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 3/2019   Dnr 2019-5 600 

Val av arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott väljs följande:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Leif Sternfeldt (C), ordförande  Ann-Christine Andreasson (C)  
Elise Benjaminsson (M), vice ordförande Rune Imberg (KD)  
Jessica Rodén (S)  Bodil Wennerström (S)  
Niklas Herneryd (L)  Yasin Abbes (S) 
Natalia E Henriksson (SD)  Arthur Thiry (V) 

Ärendet 
I reglementet för barn- och utbildningsnämnden anges att nämnden ska ha 
ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Val till 
nämndens arbetsutskott behöver därmed genomföras. 

Av kommungemensamt reglemente för Marks kommun framgår att nämnden 
ska, bland nämndens ledamöter, välja ledamöter och ersättare till utskott och 
bland utskottsledamöterna en ordförande och en vice ordförande.  

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 
Ärendet diskuteras. 
Mötet ajourneras 14.15-14.30. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Natalia E Henriksson (SD), med instämmande av Jelina Rolandsson Thomas-
dotter (SD) och Arthur Thiry (V) begär att valet ska ske med proportionellt 
valsätt om det är så att SD och V inte tilldelas var sin ledamots-/ersättarplats. 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att tillräckligt många ledamöter instämmer i begäran 
om att genomföra valet med proportionellt valsätt för att så ska kunna ske.  
 
Nämnden beslutar att S, C och L får tre ledamotsplatser och tre ersättarplat-
ser, M en ledamotsplats, KD en ersättarplats, SD en ledamotsplats och V en 
ersättarplats. Valet kan därmed ske genom majoritetsval och inte med pro-
portionellt valsätt. 

Till ledamöter föreslås Leif Sternfeldt (C), Elise Benjaminsson (M), Jessica 
Rodén (S), Niklas Herneryd (L), och Natalia E Henriksson (SD) 

Till ordförande och vice ordförande föreslås Leif Sternfeldt (C) och Elise Benja-
minsson (M).  

Till ersättare föreslås Bodil Wennerström (S), Yasin Abbas (S), Ann-Christin 
Andreasson (C), Rune Imberg (KD) och Arthur Thiry (V). 

Ordförande frågar om de föreslagna kan utses och finner att så sker. 

_____________ 
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§ 4/2019   Dnr 2018-208 041-10 

Nämndplan 2019–2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2019–2020 har reviderats i 
avsnitten ekonomi och interkontroll och antas i sin helhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär fortsatt ersättning för verksamheten vid 
Kraftverk, så länge uppdraget kvarstår. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär justering av ram från kultur- och fritids-
nämnden om 0,4 mnkr för Kinnahallen, då hyresförutsättningarna förändrats 
till 2019. 
 
Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående 
budgetramar, för år 2019: 

 
Förskola   191,3 mnkr 
Fritidshem   47,3 mnkr 
Grundsärskola   19,3 mnkr 
Grundskola   358,1 mnkr 
Gymnasie-, gymnasiesärskola  157,4 mnkr 
Vuxenutbildning  14,4 mnkr 
Förvaltningsövergripande  47,5 mnkr 
Reserv   3,0 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2018-10-18, § 88, om nämnd-
plan 2019–2020. Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-12-17, § 212, om 
budget 2019–2020. Nämndens grunduppdrag har beslutats av kommunfull-
mäktige i samband med budget. Nämndplanen revideras i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut samt uppdaterade beräkningar av detaljbudgeten 
2019. 
 
I revideringen har även en internkontrollplan för 2019 upprättats. 
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Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12, § 68 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 88 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-03 

Förslag till nämndplan 2019–2020, 2019-01-04 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande, administrativ chef Lena Ilhage samt ekonomerna Johan Höglund 
och Marie Wank redogör för olika delar i ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2019–2020 har reviderats i avsnitten 
ekonomi och interkontroll och antas i sin helhet. 

Barn- och utbildningsnämnden begär fortsatt ersättning för verksamheten vid Kraft-
verk, så länge uppdraget kvarstår. 

Barn- och utbildningsnämnden begär justering av ram från kultur- och fritidsnämnden 
om 0,4 mnkr för Kinnahallen, då hyresförutsättningarna förändrats till 2019. 

Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående budgetra-
mar, för år 2019: 

          Förskola         191,3 mnkr 
          Fritidshem 47,3 mnkr 
          Grundsärskola 19,3 mnkr 
          Grundskola          358,1 mnkr 
          Gymnasie-, gymnasiesärskola  157,4 mnkr 
          Vuxenutbildning          14,4 mnkr 
          Förvaltningsövergripande 47,5 mnkr 
          Reserv 3,0 mnkr 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 5/2019   Dnr 2018-324 600-7 

 

Prislista interkommunal och fristående förskola, grund-
skola och gymnasieskola 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2019 fastställs av 

barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 
 
• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2019 fastställs av 

barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4. 
 

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 de motsvarar kostnaderna för barn och elever 
som är placerade i kommunen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18 

Bilaga 1-4 

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

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att: 

• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2019 fastställs av 
barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3. 
 

• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2019 fastställs 
av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4. 

 
Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 6/2019   Dnr 2017-234 291-4 

 

Planering för Habyskolans avveckling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschefen uppdras att ta fram en detaljerad plan för avveckling av 
Habyskolans verksamhet. Planen behandlas och beslutas av nämnden den 12 
mars 2019. 
 
Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M), Rune Imberg (KD), Arthur Thiry 
(V), Natalia E Henriksson (SD) och Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) av-
står från att delta i beslut. 
 

Ärendet 
För att säkerställa en trygg och bra avveckling av verksamheten på Habysko-
lan för elever, föräldrar och personal måste planen för avvecklingen nu göras 
detaljerad och beslutas i god tid innan avvecklingen genomförs.  

Barn- och utbildningsnämnden gav 2017-10-19, § 85 förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Björke-
torpskolan 4–6, Fotskälskolan 4–6, Fritslaskolan 7–9, Habyskolan, Karstorps 
förskola, Örbyskolan 7–9 och Öxabäckskolan 4–6 är enheter som bedöms 
vara möjliga att avveckla. Dessutom skulle Ubbhultskolan kunna avvecklas 
temporärt under färdigställande av ny förskola och skola.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-03-08 att lämna ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-12-17, på barn- 
och utbildningsnämndens begäran om vägledning för verksamheter på F-6 
skolor,  

- att skolorna i Björketorp, Fotskäl och Öxabäck ska vara kvar.   

- att Habyskolans verksamheter ska överföras till andra skolor. 

Kommunfullmäktige beslutade även att 

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra avveckling av 
Habyskolan. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 27 

Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 212 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att förvaltningschefen uppdras att ta 
fram en detaljerad plan för avveckling av Habyskolans verksamhet. Planen 
behandlas och beslutas av nämnden den 12 mars 2019. 

 

Förslaget antas. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade gemensam protokollsanteckning 
som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att ansluta sig till. 

Protokollsanteckning  

Marks kommun växer vilket givetvis är glädjande. Att kommunen växer är bra 
och en förutsättning för att vi fortsatt skall kunna leverera kommunal service 
av en hög kvalitet. Under 2018 växte befolkningen med ungefär 300 perso-
ner.  

Redan idag är såväl skolor som förskolor på många håll fulla, och de närmaste 
åren kommer det krävas stora investeringar i lokaler för skola och barnom-
sorg överallt i kommunen. Därtill krävs ett kraftfullt arbete med underhållet, 
som släpar efter sedan en lång tid tillbaka.  Moderaterna och Kristdemokra-
terna konstaterar att Barn- och utbildningsnämnden och kommunen som en 
konsekvens av detta, dras med stora kostnader för tillfälliga lokaler i form av 
paviljonger.  

Under en lång tid har ett arbete pågått i Barn- och utbildningsnämnden kring 
den framtida skolstrukturen (lokalutredningen). De förslag som framkommit 
riskerar dock att ge en slags dominoeffekt. Om en skola avvecklas ska barnen 
inhysas i en annan skola som redan är full, med krav på temporära lokaler 
som följd.  

Vi respekterar den av Kommunfullmäktige antagna budgeten men väljer att 
inte delta i beslutet om ”Planering för Habyskolans avveckling”. I Kommunfull-
mäktige lade Moderaterna och Kristdemokraterna andra förslag till budgetar 
med andra prioriteraringar än den styrande majoriteten. Gemensamt för Mo-
deraternas och Kristdemokraternas förslag är att vi värnar de mindre skolorna 
och vill behålla Habyskolan. Det grundar sig i att vi tror att små skolor har en 
viktig uppgift att fylla som mindre och trygga enheter, men också i att Marks 
kommun växer och att lokalbristen redan idag är stor. Att avveckla Habysko-
lan med risken att tvingas till ytterligare kostsamma, temporära lösningar, är 
inte rätt väg att gå.  

Elise Benjaminsson (M) 
Anders Lindal (M) 
Rune Imberg (KD) 
Arthur Thiry (V) 
Natalia E Henriksson (SD)  
Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) 

_____________ 
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§ 7/2019   Dnr 2018-305 006-6 
  

Information om sammanträdesplan 2019 samt ändring av 
sammanträdestid 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Tiden för nämndens sammanträde i juni ändras till tisdagen den 11 juni 
klockan 08.30. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-18, § 96, om sammanträ-
desplan för 2019. Tiden för ett av nämnden sammanträden är satt till den 13 
juni. Datumet sammanfaller dock med skolavslutningen och föreslås att änd-
ras. 

Nämnden får också vid dagens sammanträde en genomgång av sammanträ-
desplanen. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att tiden för nämndens sammanträde i 
juni ändras till tisdagen den 11 juni klockan 08.30. 

  

_______________ 
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§ 8/2019    

 

Informationsdag 17 januari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-12, § 120, om att en in-
formationsdag ska hållas den 17 januari. Vid dagens sammanträde får nämn-
den information om dagordningen.  

               
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

 

________________ 
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§ 9/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell om några aktuella händelser: 

• Skolinspektionen kommer att ha en informationsdag i februari 

• Organisationsförändringar  

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 10/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1)  

Utbildning för nya och omvalda förtroendevalda 2019 

2) Dnr 2018-318 611-6 

Beslut från Skolinspektionen  

3) Dnr 2018-319 600-24 

Föreläggande från miljönämnden 

4) Dnr 2018-394 611-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

5) Dnr 2019-1 611-1 

Anmälan till Skolinspektionen  

6) Dnr 2019-3 611-1 

Begäran om yttrande 

 
 
 
 

________________ 
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§ 11/2019 

  

Redovisning av delegationsbeslut 
 

1) Dnr 2018-74 606-3, -4 

Skolinspektionen Ängskolan 

2) Dnr 2018-132 62-8, -9 

Delegationsbeslut om avstängning av kund i barnomsorgen 

3) Dnr 2018-32 605-12 

Avtal om placering i förskola med Varbergs kommun 

4) Dnr 2018-124 605-4 

Överenskommelse om placering i förskola 

5) Dnr 2019-4 055-1 

Avtal mellan rektorpoolen och Marks kommun 

6)  

Beslutsattest 

 

________________ 
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	I reglementet för barn- och utbildningsnämnden anges att nämnden ska ha ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Val till nämndens arbetsutskott behöver därmed genomföras.
	Av kommungemensamt reglemente för Marks kommun framgår att nämnden ska, bland nämndens ledamöter, välja ledamöter och ersättare till utskott och bland utskottsledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
	Dagens sammanträde
	Ordförande redogör för ärendet.
	Ärendet diskuteras.
	Mötet ajourneras 14.15-14.30.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Natalia E Henriksson (SD), med instämmande av Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) och Arthur Thiry (V) begär att valet ska ske med proportionellt valsätt om det är så att SD och V inte tilldelas var sin ledamots-/ersättarplats.
	Beslutsgång
	Ordförande konstaterar att tillräckligt många ledamöter instämmer i begäran om att genomföra valet med proportionellt valsätt för att så ska kunna ske.
	Nämnden beslutar att S, C och L får tre ledamotsplatser och tre ersättarplatser, M en ledamotsplats, KD en ersättarplats, SD en ledamotsplats och V en ersättarplats. Valet kan därmed ske genom majoritetsval och inte med proportionellt valsätt.
	Till ledamöter föreslås Leif Sternfeldt (C), Elise Benjaminsson (M), Jessica Rodén (S), Niklas Herneryd (L), och Natalia E Henriksson (SD)
	Till ordförande och vice ordförande föreslås Leif Sternfeldt (C) och Elise Benjaminsson (M).
	Till ersättare föreslås Bodil Wennerström (S), Yasin Abbas (S), Ann-Christin Andreasson (C), Rune Imberg (KD) och Arthur Thiry (V).
	Nämndplan 2019–2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2019–2020 har reviderats i avsnitten ekonomi och interkontroll och antas i sin helhet.
	Barn- och utbildningsnämnden begär fortsatt ersättning för verksamheten vid Kraftverk, så länge uppdraget kvarstår.
	Barn- och utbildningsnämnden begär justering av ram från kultur- och fritidsnämnden om 0,4 mnkr för Kinnahallen, då hyresförutsättningarna förändrats till 2019.
	Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med nedanstående budgetramar, för år 2019:
	Förskola   191,3 mnkr
	Fritidshem   47,3 mnkr
	Grundsärskola   19,3 mnkr
	Grundskola   358,1 mnkr
	Gymnasie-, gymnasiesärskola  157,4 mnkr
	Vuxenutbildning  14,4 mnkr
	Förvaltningsövergripande  47,5 mnkr
	Reserv   3,0 mnkr
	Ärendet
	Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje verksamhetsår upprätta nämndplaner.  Nämndplanen är en konkretisering av kommunfullmäktiges mål och rikt...
	Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2018-10-18, § 88, om nämndplan 2019–2020. Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-12-17, § 212, om budget 2019–2020. Nämndens grunduppdrag har beslutats av kommunfullmäktige i samband med budget. Nämndplanen r...
	I revideringen har även en internkontrollplan för 2019 upprättats.
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Förskola         191,3 mnkr
	Fritidshem 47,3 mnkr
	Grundsärskola 19,3 mnkr
	Grundskola          358,1 mnkr
	Gymnasie-, gymnasiesärskola  157,4 mnkr
	Vuxenutbildning          14,4 mnkr
	Förvaltningsövergripande 47,5 mnkr
	Reserv 3,0 mnkr
	_______________

	Prislista interkommunal och fristående förskola, grundskola och gymnasieskola 2019
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	• Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3.
	• Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4.
	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. Bidragsbeloppen ska fastställas så...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att:
	 Grundbelopp till enskild verksamhet för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1, 1b och 3.
	 Prislista för interkommunal ersättning för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga 1b, 2 och 4.
	Planering för Habyskolans avveckling
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Förvaltningschefen uppdras att ta fram en detaljerad plan för avveckling av Habyskolans verksamhet. Planen behandlas och beslutas av nämnden den 12 mars 2019.
	Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M), Rune Imberg (KD), Arthur Thiry (V), Natalia E Henriksson (SD) och Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) avstår från att delta i beslut.
	Ärendet
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________
	Information om sammanträdesplan 2019 samt ändring av sammanträdestid
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Tiden för nämndens sammanträde i juni ändras till tisdagen den 11 juni klockan 08.30.
	Ärendet
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att tiden för nämndens sammanträde i juni ändras till tisdagen den 11 juni klockan 08.30.
	_______________
	Informationsdag 17 januari
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Informationen noteras.
	Ärendet
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
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	Dagens sammanträde
	________________
	Redovisning av meddelanden
	Redovisning av delegationsbeslut


