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§ 12/2019   Dnr 2017-234 291-7 

 
Planering för Habyskolans avveckling   

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
  
Verksamheten på Habyskolan avvecklas från och med höstterminen 2019.  
 
Eleverna erbjuds skolgång på Parkskolan och på Tingvallaskolan dit personal 
kommer att medfölja. Eleverna kan förstås också göra ett annat skolval. 
 
Av Habyskolans upptagningsområde bestående av nio nyckelkodsområden 
förs 151010, 151020, 151030, 151040, 159100, 159200, 161742 och 169234 
till Parkskolans upptagningsområde. Nyckelkodsområdet 529212 förs till Björ-
ketorpskolans upptagningsområde. 
 
Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M), Rune Imberg (KD), Jarl Krüger 
(SD) och Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) avstår från att delta i beslut. 
 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-12-17 att Habysko-
lans verksamheter ska överföras till andra skolor. Samt att barn- och utbild-
ningsnämnden får i uppdrag att genomföra avveckling av skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-10, § 6, att ge förvalt-
ningschef i uppdrag att ta fram en detaljerad plan för avveckling av Habysko-
lans verksamhet.  

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

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

Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 212 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-10, § 6 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-24, § 7 

 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad rektor Anna Larsson och administrativ chef Lena Ilhage redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 

Verksamheten på Habyskolan avvecklas från och med höstterminen 2019.  

Eleverna erbjuds skolgång på Parkskolan och på Tingvallaskolan dit personal 
kommer att medfölja. Eleverna kan förstås också göra ett annat skolval. 

Av Habyskolans upptagningsområde bestående av nio nyckelkodsområden 
förs 151010, 151020, 151030, 151040, 159100, 159200, 161742 och 169234 
till Parkskolans upptagningsområde. Nyckelkodsområdet 529212 förs till Björ-
ketorpskolans upptagningsområde. 

 

Förslaget antas. 

 

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

Protokollsanteckning  

Planering för Habyskolans avveckling 

Under en lång tid har ett arbete pågått i Barn- och utbildningsnämnden kring 
den framtida skolstrukturen (lokalutredningen). Det har under åren också va-
rit otydligheter kring Habyskolans vara eller icke vara, vilket troligtvis resulte-
rat i att föräldrar valt att placera sina barn i andra skolor med ett mindre 
elevunderlag på Habyskolan som följd. Vi respekterar den av Kommunfull-
mäktige antagna budgeten men väljer att inte delta i beslutet om ”Planering 
för Habyskolans avveckling”. Vi inser att när ett beslut väl är fattat i Kom-
munfullmäktige, så är det minst smärtsamt att genomföra beslutet relativt 
skyndsamt.  

Emellertid lade Moderaterna och Kristdemokraterna andra förslag till budgetar 
i Kommunfullmäktige med andra prioriteringar än den styrande majoriteten 
och som en konsekvens av detta, avstår vi från att delta i beslutet. Gemen-
samt för Moderaternas 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. Vi 
tror därtill inte heller att en avveckling av Habyskolan ger några större ekono-
miska vinster. Personalkostnaderna är de stora kostnaderna, och dessa, be-
döms av rektor och förvaltning, även fortsättningsvis rymmas inom organisat-
ionen. 

Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar därtill att skolor och förskolor 
i Marks kommun på många håll redan idag är fulla, och att det de närmaste 
åren kommer att krävas stora investeringar i såväl befintliga som nya bygg-
nader och lokaler för skola och barnomsorg. Som en konsekvens av fulla loka-
ler dras Barn- och utbildningsnämnden med, inte ringa, kostnader för pavil-
jonger. Även om Habyskolans elever idag bedöms få plats i Park-, Tingvalla- 
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och Björketorpskolan konstaterar vi att Marks kommun växer befolknings-
mässigt och att Barn- och utbildningsnämnden i närtid borde planera för fler 
barn och elever i verksamheten. Risken är stor att vi annars tvingas till akuta 
insatser i form av tillfälliga och kostsamma lösningar såsom paviljonger. 

Elise Benjaminsson (M) 

Anders Lindal (M) 

Rune Imberg (KD) 

Arthur Thiry (V) 

Jarl Krüger (SD) 

Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 13/2019   Dnr 2018-101 6101-13 

 
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 2018-12-12 inkommit med en begäran om 
att få bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Detta är företa-
gets andra ansökan under 2018 och barn- och utbildningsnämnden beslutade 
2018-09-13, § 79 att ej medge tillstånd. 
 
Syftet med ärendet är att belysa om företaget uppfyller kraven som krävs för 
att bedriva pedagogisk omsorg och om tillstånd kan ges. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-13, § 79 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 
januari 2019, § 2, och lämnat följande förslag till beslut: Nyckelpigornas barn-
omsorg 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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§ 14/2019   Dnr 2019-10 6101-3 

 
Modell för ersättning till fristående enheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Framtagen modell för ersättning till fristående enheter godkänns med start 
vid behandling av bokslut 2018 och gäller kommande år. 
 

Ärendet 
Kommunen ska utifrån skolförordningen ge bidragsbelopp till enskilda huvud-
män för fristående förskolor, fritidshem och grundskolor. Enskilda huvudmän 
ska ges förutsättningar på lika villkor som kommunala enheter enligt likabe-
handlingsprincipen. Bidraget ska grunda sig på elevens hemkommuns budget 
för det kommande året och beslutas före kalenderårets början.  
 
Om de kommunala enheterna tillförs medel under året ska enskilda huvud-
män kompenseras. Om kommunens enheter nyttjat mer resurser än tilldelad 
budget kan det ses som ett resurstillskott. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ha en vägledande princip/modell 
för reglering av ersättning till enskilda huvudmän avseende föregående år. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-
24, § 3, och lämnat följande förslag till beslut: Framtagen modell för ersätt-
ning till fristående enheter godkänns med start vid behandling av bokslut 
2018 och gäller kommande år. 

 
Dagens sammanträde 
Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

 

___________ 
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§ 15/2019   Dnr 2019-8 042-6 

Årsrapport 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Årsrapporten för 2018 godkänns och resultatet fastställs till -13,3 miljoner 
kronor. 
 
Avseende år 2018 ges kommunens egna verksamheter förskola och fritidshem 
i uppdrag att återställa det belopp som överstiger de resurser som enskilda 
huvudmän har fått utbetalt. Återställandet ska ske genom planering i budge-
ten under kommande treårsperiod, år 2019–2021. Beloppen bokas upp på ba-
lanskonto och räknas av därifrån. 
 

 

Ärendet 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rappor-
ten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Årsrapport 2019-02-01 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-
24, § 4, och lämnat följande förslag till beslut: Årsrapporten för 2018 god-
känns och resultatet fastställs till -13,3 miljoner kronor. 

Avseende år 2018 ges kommunens egna verksamheter förskola och fritidshem 
i uppdrag att återställa det belopp som överstiger de resurser som enskilda 
huvudmän har fått utbetalt. Återställandet ska ske genom planering i budge-
ten under kommande treårsperiod, år 2019–2021. Beloppen bokas upp på ba-
lans-konto och räknas av därifrån. 

 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage, verksamhetschef Cecilia Ragnarsson, ekono-
merna Johan Höglund och Marie Wank 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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§ 16/2019   Dnr 2018-315 6101-4 

Reglering av ersättning till fristående enheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
För åren 2012–2017 ska barn- och utbildningsnämnden betala ut kompensat-
ion för de år som kommunens interna enheter sammantaget nyttjat mer re-
surser än den ersättning som totalt för respektive år betalts ut till respektive 
enskild huvudman. 
 
Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-
chef. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en begäran om kompensation för 
resurstillskott på grund av kommunens budgetunderskott från år 2011. Kra-
vet avser verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola. Begäran inkom 
2018-10-10 från Montessoriskolan i Skene AB. 
 
Med anledning av detta har förvaltningen valt att se över principerna och gjort 
en genomgång av tidigare bidragsår för alla berörda enskilda huvudmän inom 
förskola, fritidshem och grundskola. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-
24, § 5, och lämnat följande förslag till beslut: För åren 2012–2017 ska barn- 
och utbildningsnämnden betala ut kompensation för de år som kommunens 
interna enheter sammantaget nyttjat mer resurser än den ersättning som to-
talt för respektive år betalts ut till respektive enskild huvudman. 

Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-
chef. 

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

 

Ärendet diskuteras. 

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

 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 17/2019   Dnr 2017-234 291-4 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhetsområden där kommunen 
genom barn- och utbildningsnämnden är huvudman fastställs enligt reviderad 
bilaga. 
 

Ärendet 
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 2019-01-18 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-01-
24, § 6, och lämnat följande förslag till beslut: Kontaktpolitiker för samtliga 
skol- och verksamhetsområden där kommunen genom barn- och utbildnings-
nämnden är huvudman fastställs enligt bilaga. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
David Olsson (C) förslår att han själv och Catarina Johansson (C) byter en-
heter.  

Beslutsgång  
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Olssons förslag kan antas och finner att så sker. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så 
sker. 

_____________ 
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§ 18/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell om några aktuella händelser: 

• Omdömesmodul till Skola24. 

• Vattenläcka vid Parkskolan. 

• Det pågår en översyn av samverkansavtalet med Sjuhärads kom-
munalförbund gällande gymnasieutbildning. 

 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 19/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2018-183 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

2) Dnr 2018-325 606-3 

Beslut från Skolinspektionen  

3) Dnr 2019-9 606-1, -2 

Avstängning av elev 

4) Dnr 2019-19 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

5) Dnr 2017-230 623-12 

Förvaltningsrättens dom 

6)  

Skrivelse från förskolechefer  

7)  

Tankar kring stadieindelning Skene skolor  

8) Dnr 2018-247 623-19 

Kammarrättens dom 

 
 

________________ 
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§ 20/2019 

  

Redovisning av delegationsbeslut 
 

1) Dnr 2018-104 6101-63-76  

Beslut om tilläggsresurs för elev i behov av omfattande stöd vårterminen 
2019 Leteboskolan 

2)  

Beslut om mottagande i grundsärskola 

3) Dnr 2018-70 6101-6 

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

4) Dnr 2018-129 6101-4 

Beslut om tilläggsresurs för elev vid Naturbruksgymnasiet Svenljunga 

5) Dnr 2018-137 606-5 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

6) Dnr 2018-249 623-15, -16 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts 

7) Dnr 2018-328 6101-2 

Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av omfattande stöd vi Föräldra-
kooperativet Bybarna 

8) Dnr 2019-21 636-1 

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

9) Dnr 2019-9 606-3 

Avstängning av elev 

10) Dnr 2019-1 611-4 

Utredning efter anmälan till Skolinspektionen gällande Fritslaskolan 

11) Dnr 2018-249 623-17 

Beslut om placering på skolenhet samt skolskjuts 
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12) Dnr 2019-3 611-2 

Svar på begäran om yttrande 

13)  

Anställningsavtal 181201–190131 

14)  

Tjänsteledigheter 181201–190131 

 

________________ 
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