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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 

Kommunhuset 12 mars kl. 13.30 – 15.45 
Paus 15.15 – 15.25 
 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén  
 S Daniel Fleck tjänstgör för Bodil Wennerström 

(S) 
 

 S Petra Vogel tjänstgör för Yasin Abbes (S)  
 S Krister Andersson   
 C Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C) 
 

 L Niklas Herneryd  
 M Elise Benjaminsson  
 M Anders Lindal  
 KD Rune Imberg                                                     § 21 - 24 
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg    § 25 - 31 

(KD) 
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger 
 V Arthur Thiry 
    
    
    
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson  
 C Hans-Olof Andersson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt § 21 - 24 
 SD Anne-Li Glansin   
 SD Jelina Rolandsson Thomasdotter  
 V Princella Lizarazu  
   
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef  
  Markus Ring, rektor § 22 - 23 
  Johan Höglund, ekonom § 24 - 25 
  Marie Wank, ekonom § 24 - 25 
    
    
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-03-14 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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Innehållsförteckning 
 

   

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna till Strömskolan § 21  

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasieskola läså-
ret 2019/2020 

§ 22  

Preliminärt utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola läsåret 2020/2021 

§ 23  

Budget 2020 - information om kost, städ och lokaler  § 24  

Ekonomisk månadsrapport § 25  

Delegationsordning 2019 § 26  

Val av kontaktpolitiker § 27  

Rapport från kontaktpolitiker § 28  

Aktuella händelser § 29  

Meddelanden § 30  

Delegationsbeslut § 31  
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§ 21/2019   Dnr 2018-247 623-23 

 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna till Strömskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
  
Med utgångspunkt i barnkonventionen och med beaktande av barnets bästa 
beviljas ………… skolskjuts utifrån särskilda omständigheter, fyra enkelresor i 
veckan vårterminen 2019.  
 
Verksamhetschefen för elevhälsan får i uppdrag att utvärdera skolskjutsen 
och har möjlighet att förlänga men inte utöka avsteget från skolskjutsreglerna 
även läsåren 2019/20 och 2020/21. 
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

 

Ärendet 
Vårdnadshavare till …  …… ……………… ansöker på nytt om skolskjuts mellan 
Göteborg och Strömskolan i Kinna. 
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-08-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22 

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

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

Begäran om avsteg 2018-12-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 
februari 2019, § 10, och överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämn-
den utan förslag till beslut.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) yrkar följande: 

Med utgångspunkt i barnkonventionen och med beaktande av barnets bästa 
beviljas ……  …. skolskjuts utifrån särskilda omständigheter, fyra enkelresor i 
veckan vårterminen 2019.  

Verksamhetschefen för elevhälsan får i uppdrag att utvärdera skolskjutsen 
och har möjlighet att förlänga men inte utöka avsteget från skolskjutsreglerna 
även läsåren 2019/20 och 2020/21. 
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Rune Imberg (KD), Krister Andersson (S) och Natalia E Henriksson (SD) yrkar 
bifall till Herneryds förslag. 

 
Arthur Thiry (V) yrkar avslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två för-
slag till beslut och ställer dessa emot varandra. Ordförande konstaterar att 
nämnden beslutar enligt Herneryds förslag. 

 

Reservation 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

________________ 
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§ 22/2019   Dnr 2018-67 612-7 

 
Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola läsåret 2019/2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Följande förändringar sker av lärlingsutbildningarna inför läsåret 2019/2020: 
 
-  Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad ökas från 

5 till 8 platser. 
-  Barn- och fritidsprogrammet ökas från 5 till 10 platser. 
- Fordon- och transportprogrammet ökas från 3 till 5 platser. 
- Hantverksprogrammet med inriktning frisör ökas från 2 till 4 platser. 
- Hantverksprogrammet med inriktning stylist startar ej. 
- Industritekniska programmet ökas från 5 till 10 platser. 
- VVS och fastighetsprogrammet ökas från 2 till 5 platser. 
 
Rektor för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, efter avstämning med för-
valtningschef, göra mindre justeringar i antalet platser. I syfte att ge så 
många behöriga elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola under an-
tagningsomgången 2019/2020. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 8 mars 2018, § 25, beslut om pre-
liminärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2019/2020. 
En revidering, där skolan öppnade ytterligare lärlingsutbildningar beslutades 
den 18 oktober 2018, § 93. 
 
Förändringar i utbud och av platsantal kan ske hos antagningsenheten i slutet 
av mars inför omvalsperioden under april till maj. Efter omvalet finns även en 
sista möjlighet, i mitten av juni, för justeringar av antal platser innan slutgiltig 
antagning görs. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 93 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-18 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 
februari 2019, § 11, och lämnat följande förslag till beslut:  

Följande förändringar sker av lärlingsutbildningarna inför läsåret 2019/2020: 

- Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad ökas 
från 5 till 8 platser. 

- Barn- och fritidsprogrammet ökas från 5 till 10 platser. 
- Fordon- och transportprogrammet ökas från 3 till 5 platser. 
- Hantverksprogrammet med inriktning frisör ökas från 2 till 4 platser. 
- Hantverksprogrammet med inriktning stylist startar ej. 
- Industritekniska programmet ökas från 5 till 10 platser. 
- VVS och fastighetsprogrammet ökas från 2 till 5 platser. 

 
Rektor för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, efter avstämning med för-
valtningschef, göra mindre justeringar i antalet platser. I syfte att ge så 
många behöriga elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola under an-
tagningsomgången 2019/2020. 

 
Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

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

 

________________ 
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§ 23/2019   Dnr 2019-12 612-3 

 
Preliminärt utbud av program och inriktningar vid Marks 
Gymnasieskola läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
- Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid 

Marks Gymnasieskola under läsåret 2020/2021 om 310 platser på de nat-
ionella programmen som skolförlagd utbildning och 52 platser som lär-
lingsutbildningar. 

   
- Rektor för Marks Gymnasieskola utreder utformningen av introduktions-

utbildningarna för läsåret 2020/21 och återkommer till nämnden för be-
slut. 

 
- Skolförlagd utbildning på Barn- och fritidsprogrammet samt Handels- och 

administrationsprogrammet pausas permanent och ersätts av lärlingsut-
bildningar. 

 

Ärendet 
Inför antagningen till gymnasiet 2020 ska det preliminära utbudet av program 
och utbildningsplatser fastställas. Syftet med att fastställa ett preliminärt ut-
bud redan året före är att skapa förutsättningar för planering och marknads-
föring. Utifrån hur eleverna väljer justeras sedan utbudet i mars 2020 inför 
omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i juni för att justera i orga-
nisationen innan slutgiltig antagning görs. Datumen för justering fastställs av 
antagnings-enheten i januari 2020. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 
februari 2019, § 12, och lämnat följande förslag till beslut:  

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud 
vid Marks Gymnasieskola under läsåret 2020/2021 om 310 platser på 
de nationella programmen som skolförlagd utbildning och 52 platser 
som lärlingsutbildningar. 

- Rektor för Marks Gymnasieskola utreder utformningen av introdukt-
ionsutbildningarna för läsåret 2020/21 och återkommer till nämnden 
för beslut. 

- Skolförlagd utbildning på Barn- och fritidsprogrammet samt Handels- 
och administrationsprogrammet pausas permanent och ersätts av lär-
lingsutbildningar. 
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Dagens sammanträde 
Rektor Markus Ring redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

 

___________ 
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§ 24/2019   Dnr 2019-36 041-2 

Budget 2020 - information om kost, städ och lokaler 
 

Ärendet 
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus ska ligga på 
långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsför-
ändringar, exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender. För att kunna 
lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste förändringar vägas mot den 
verksamhet som bedrivs idag.  
 
Arbetsutskottet får ta del av anvisningarna och en tidsplan avseende budget 
2020–2023. 
 
Arbetsutskottet får också en fördjupning om internservice avseende kost, städ 
och lokaler. 
 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 

_______________ 
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§ 25/2019   Dnr 2018-315 6101-4 

 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter februari månads 
slut. I redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt perso-
nalkostnader. 
 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 
________________ 
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§ 26/2019   Dnr 2019-32 002-4 

Delegationsordning 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Vid nästa revidering av delegationsordningen ändras inledningen för att skapa 
enhetlighet i utformningen med kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Lagrummet justeras i kapitel 1 inledning, punkt 5.1.1., 7.1.10, 10.4.3 samt 
10.5. 
 
Punkt 2.3.1 och 2.4.4 om fördelning av undervisningstiden mellan årskur-
serna ändras delegat till förvaltningschef från rektor. 
 
Punkt 7.1.6 Yttrande över detaljprogram, detaljprogram ändras till detaljplan. 
 
Följande punkter tillförs delegationsordningen: 
- 2.3.4. Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid 

en skolenhet. Delegat verksamhetschef. 
 
- 5.1.6 Avsteg från skolskjutsregler. Delegat arbetsutskottet. 
 
- 7.1.13 Utse dataskyddsassistent. Delegat förvaltningschef. 
 
- 7.1.14 Anmäla till miljöenheten när en ny avdelning/enhet öppnas. Dele-

gat förskolechef och rektor. 
 
- 8.1.0 Beslut om reglering av ersättning till fristående enheter. Delegat 

förvaltningschef. 
 
- 8.1.1. Beslut om tilldelning av grundbelopp till befintlig samt under året 

tillkommande fristående huvudman. Delegat förvaltningschef. 
 
I övrigt antas delegationsordningen i sin helhet. 
 

Ärendet 
Delegationsordning är en förteckning över de beslut som barn- och utbild-
ningsnämnden delegerar till arbetsutskott, ledamot, ersättare eller anställd. 
Delegationen sker med stöd av 6 kap § 37–39 och 7 kap 5–7 §§ i kommunal-
lagen. 
 
Ett beslut som fattas med stöd av delegering är ett beslut på samma sätt som 
om nämnden fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden. Nämnden 
kan när som helst återkalla eller ändra ett delegationsuppdrag.  
 
Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Ärendet bör då vara 
av sådant principiellt intresse att det motiverar beslut av nämnden. Om dele-
gaten finner att ett ärende är principiellt eller av annan större vikt ska ärendet 
hänskjutas till nämnden för avgörande. 
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Ny delegationsordning bör beslutas i sin helhet när ny nämnd tillträder. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 
februari 2019, § 14, och lämnat följande förslag till beslut: Vid nästa revide-
ring av delegationsordningen ändras inledningen för att skapa enhetlighet i 
utformningen med kommunstyrelsens delegationsordning. 

Lagrummet justeras i kapitel 1 inledning, punkt 5.1.1., 7.1.10, 10.4.3 samt 
10.5. 

Punkt 2.3.1 och 2.4.4 om fördelning av undervisningstiden mellan årskur-
serna ändras delegat till förvaltningschef från rektor. 

Punkt 7.1.6 Yttrande över detaljprogram, detaljprogram ändras till detaljplan. 

Följande punkter tillförs delegationsordningen: 

- 2.3.4. Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid 
en skolenhet. Delegat verksamhetschef. 

- 5.1.6 Avsteg från skolskjutsregler. Delegat arbetsutskottet. 

- 7.1.13 Utse dataskyddsassistent. Delegat förvaltningschef. 

- 7.1.14 Anmäla till miljöenheten när en ny avdelning/enhet öppnas. De-
legat förskolechef och rektor. 

- 8.1.0 Beslut om reglering av ersättning till fristående enheter. Delegat 
förvaltningschef. 

- 8.1.1. Beslut om tilldelning av grundbelopp till befintlig samt under året 
tillkommande fristående huvudman. Delegat förvaltningschef. 

I övrigt antas delegationsordningen i sin helhet. 

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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§ 27/2019   Dnr 2019-11 600-5 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Daniel Fleck utses till kontaktpolitiker för Marks Grundsärskola.  
 
Anne-Li Glansin utses till kontaktpolitiker för Lyckegårdens förskola, Lycke-
skolan och vård- och omsorgsprogrammet. 
 

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. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2019-02-07, § 17, om kontakt-
politiker till varje enhet. Förvaltningen har dock upptäckt att Marks Grund-
särskola saknar kontaktpolitiker.  

Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-07, § 17 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 
februari 2019, § 15, och lämnat följande förslag till beslut: Daniel Fleck utses 
till kontaktpolitiker för Marks Grundsärskola. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Natalia E Henriksson (SD) föreslår att Anne-Li Glansin, som är ny ersättare i 
nämnden får överta sin företrädares kontaktenheter, utses till kontaktpolitiker 
för Lyckegårdens förskola, Lyckeskolan och Vård- och omsorgsprogrammet. 

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

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

_______________ 
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§ 28/2019    

 

Rapport från kontaktpolitiker 
 

Per-Åke Älverbrandt (KD) har varit och besökt Örbyskolan och träffat tillför-
ordnad rektor, biträdande rektor samt fackliga representanter. Han hade ett 
bra samtal där flera punkter behandlades. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 29/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson informerade om några aktuella händel-
ser: 

• Organisationsförändringar. 

• Lagförändringar kring PRAO. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 30/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2018-256 623-7 

Förvaltningsrättens dom 

2) Dnr 2019-1 611-9 

Beslut från Skolinspektionen  

3) Dnr 2019-3 611-5 

Beslut från Skolinspektionen  

4) Dnr 2019-33 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

5) Dnr 2019-37 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

6)  

KS § 13/2019 Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utom-
stående 

7)  

KS § 23/2019 Begäran om igångsättningstillstånd samt upplysning om rikt-
pris för nybyggnation Lyckeskolan   

 
 

________________ 
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§ 31/2019 

  

Redovisning av delegationsbeslut 
 

1) Dnr 2019–41 63-1-13 

Delegationsbeslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd för 
sin utveckling 

2) Dnr 2019–21 636–2, -3 

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

3) Dnr 2019-45 600-1, -2 

Överklagan åtgärdsprogram 

4) Dnr 2018-249 623-18 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts utifrån särskilda omständigheter 

5) Dnr 2019-1 611-6 

Svar på begäran om komplettering 

6) Dnr 2019-31 606-2 

Svar på begäran om yttrande 

7) Dnr 2019-19 606-2 

Svar på begäran om yttrande 

8) Dnr 2019-33 606-3 

Utredning Tingvallaskolan 

9) Dnr 2018-183 606-4 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

10) Dnr 2019-31 606-6 

Svar på begäran om komplettering 

11) Dnr 2019-46 214-1, -2 

Samråd detaljplan Lygnersvider 1:31, Ubbhult 

12) Dnr 2019-14 605-4, -5, -6 

Överenskommelse om placering i förskoleverksamhet med Borås Stad 
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13) Dnr 2019-16 605-1, -3 

Avtal med Varbergs kommun om placering i skola och förskola 

14)  

Anställningsavtal 190201–190228 

15)  

Tjänsteledigheter1 90201–190228 

 

________________ 
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