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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-04-11 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 

Strömsalen, Kinnaström 11 april kl. 13.30 – 16.45 
Paus 14.20 – 14.40 
 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén  
 S Helena Johansson tjänstgör för Bodil Wenner-

ström (S) 
§ 32-39 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Bodil Wenner-
ström (S) 

§ 40-42 

 S Yasin Abbes   
 C Catarina Johansson tjänstgör för Krister Anders-

son (S) 
 

 C Ann-Christine Andreasson   
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Niklas Hern-

eryd (L) 
 

 M Elise Benjaminsson  
 M Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Anders Lindal 

(M) 
 

 KD Rune Imberg                                                     
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger 
 V Arthur Thiry 
    
    
    
Övriga närvarande    
ersättare SD Jelina Rolandsson Thomasdotter  
 V Princella Lizarazu § 32-39 
    
    
   
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Carola Melo, utvecklingsledare § 32 - 33 
  Karin Magnusson, handläggare § 32 - 33 
  Caroline Robertsson, handläggare § 33 
  Marie Wank, ekonom § 34 
  Roger Fogelström, revisionen § 37 
  Kenneth Sölvebring, revisionen § 37 
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-04-17 
  
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 2019-04-11 
 
Anslaget är publicerat 2019-04-17 – 2019-05-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 
 

   

Kulturutbud i förskola och skola § 32  

Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan samt 
Parkskolan och Tingvallaskolan 

§ 33  

Ekonomisk månadsrapport § 34  

Planering för framtida användning Örbyskolan § 35  

Svar på medborgarförslag avseende det kommunala aktivitetsan-
svaret 

§ 36  

Revisionen – information § 37  

Information om organisationsförändringar § 38  

Rapport från kontaktpolitiker § 39  

Aktuella händelser § 40  

Meddelanden § 41  

Delegationsbeslut § 42  
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§ 32/2019    

 
Kulturutbud i förskola och skola 

Ärendet 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om kultur i förskola och 
grundskola. Barn i förskola och elever i grundskolan ska få någon kulturupple-
velse i form av exempelvis scenkonst, skolbio eller författarbesök.  
Kulturupplevelser planeras och genomförs genom ett samarbete mellan barn- 
och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo och handläggare Karin Magnusson redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 33/2019   Dnr 2019-62 623-3 

 
Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan 
samt Parkskolan och Tingvallaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Fritslaskolan skolskjutszoner för förskoleklass och årskurs 1 flyttas så att ele-
verna i området Jannefors enligt bifogad karta blir berättigade skolskjuts. 
  
Parkskolans och Tingvallaskolans skolskjutszoner kompletteras enligt bifogad 
karta, eftersom skolornas upptagningsområde har förändrats. 
 

Ärendet 
I Marks kommun används zongränser som en del i bedömningen om elever 
har rätt till skolskjuts eller inte. Två zonkartor är nu i behov av revidering och 
det gäller Fritslaskolan samt Parkskolan och Tingvallaskolan. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
mars 2019, § 18, och lämnat följande förslag till beslut:  

Fritslaskolan skolskjutszoner för förskoleklass och årskurs 1 flyttas så att ele-
verna i området Jannefors enligt bifogad karta blir berättigade skolskjuts.  

Parkskolans och Tingvallaskolans skolskjutszoner kompletteras enligt bifogad 
karta, eftersom skolornas upptagningsområde har förändrats. 

 
Dagens sammanträde 
Handläggarna Caroline Robertsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

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

 

________________ 
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§ 34/2019   Dnr 2019-58 042-2 

 
 
Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet 
Förvaltningen har ställt samman en rapport för det ekonomiska läget inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde efter första kvartalet. I 
redovisningen ingår prognos och avvikelse per verksamhet samt personal-
kostnader. 
 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Marie Wank redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 
___________ 
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§ 35/2019   Dnr 2016-155 291-24 

 

Planering för framtida användning Örbyskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Verksamheten på Örbyskolans högstadium årskurs 7–9 flyttas till Lyckesko-
lan. 
 
Örbyskolans upptagningsområde för årskurs 7–9 tillförs Lyckeskolans upptag-
ningsområde. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan 
för överföringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt åter-
komma med förslag på Örbyskolans framtida användning i övrigt. Uppdraget 
redovisas på nämndens sammanträde 11 juni 2019. 
 
Reservation 
Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

 

Ärendet 
Den framtida användningen av Örbyskolan har behandlats i flera olika nämn-
der och ärenden de senaste åren. Detta ärende vill skapa en överblick och ge 
verksamheten ett tydligt beslut att arbeta efter de närmaste åren. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
mars 2019, § 19, och lämnat följande förslag till beslut:  

Verksamheten på Örbyskolans högstadium årskurs 7–9 flyttas till Lyckesko-
lan. 

Örbyskolans upptagningsområde för årskurs 7–9 tillförs Lyckeskolans upptag-
ningsområde. 

Förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan 
för överföringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt åter-
komma med förslag på Örbyskolans framtida användning i övrigt. Uppdraget 
redovisas på nämndens sammanträde 11 juni 2019. 

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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Reservation 

Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslut gäl-
lande flytt av verksamheten 7–9 till Lyckeskolan samt att förvaltningen får 
återkomma gällande användning av Örbyskolan. 

______________ 
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§ 36/2019   Dnr 2019-60 600-4 

Svar på medborgarförslag avseende det kommunala aktivi-
tetsansvaret 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Tjänsteskrivelsen som helhet överlämnas som yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser det angeläget att det blir ett helhetsan-
svar och ett förtydligat uppdrag kring det kommunala aktivitetsansvaret. 
 

Ärendet 
Förslagsställaren vill att kommunen beslutar att ungdomar som går under det 
kommunala aktivitetsansvaret och är under 18 år ska få en ersättning mot-
svarande studiebidrag då de praktiserar. Detta för att motivera till en syssel-
sättning och motverka hemmasittande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28, § 36, att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut, med hörande 
av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.  
 
2019-02-05 översände kommunstyrelsen medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden med en begäran om yttrande. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
mars 2019, § 20, och lämnat följande förslag till beslut:  

Tjänsteskrivelsen som helhet överlämnas som yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser det angeläget att det blir ett helhetsan-
svar och ett förtydligat uppdrag kring det kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander 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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§ 37/2019    
 

Revisionen – information 

Ärendet 
Kommunrevisionen informerar om sitt uppdrag. Marks kommunrevision består 
av sex politiskt valda ledamöter som på uppdrag av kommunfullmäktige ska 
utföra granskning. Revisionen ska vara oberoende i förhållande till granskade 
nämnder och självständiga i sitt uppdrag. 
 
Revisionen styrs av bland annat kommunallagen, revisionsreglementet och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen bestämmer själva vilka 
granskningsinsatser som ska genomföras och ska i sitt uppdrag biträdas av 
sakkunniga som dom själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. 
 
Dagens sammanträde 
Representanter från revisionen redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

_____________ 
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§ 38/2019    

 

Information om organisationsförändringar 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en omorganisation 
både på förvaltningsnivå och rektorsnivå. Syftet med omorganisationen är att 
öka förvaltningens stöd till verksamheten i kvalitet och utvecklingsfrågor, 
samt ge respektive skolform en verksamhetschef som har möjlighet att 
stödja, följa upp och arbeta närmare verksamheten.  
 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 39/2019    
 

Rapport från kontaktpolitiker 
Jarl Krüger (SD) har varit på ett samverkansmöte på Björketorps förskola. 
Fick en bra genomgång av hur verksamheten fungerar och hade ett trevligt 
möte.  

Elise Benjaminsson (M) har varit på Loftsgårdens förskola som arbetar mycket 
med utomhuspedagogik. Det var ett trevligt möte där flera punkter behandla-
des.  

Leif Sternfeldt (C) har varit och besökt tre förskolor i Kinna och haft givande 
samtal. 

Natalia E Henriksson (SD) har varit på ett trevligt besök på Snickaregården 
förskola och träffat engagerad personal.   

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 40/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar om förslaget att vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrå-
gor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagning, 
svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i 
en egen verksamhet med barn- och utbildningsnämnden som huvudman. Om 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget startar verksamheten 1 januari 
2020. 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-
ser: 

• Passersystem på Marks Gymnasieskola. 

• Teknikcollage och näringslivssamarbete. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 41/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2018-183 606-5 

Beslut från Barn- och elevombudet 

2) Dnr 2018-251 623-15 

Förvaltningsrättens dom  

3) Dnr 2018-321 606-11 

Beslut från Skolinspektionen  

4) Dnr 2019-9 606-4, -5, -6 

Avstängning av elev 

5) Dnr 2019-31 606-7 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2019-33 606-4 

Beslut från Skolinspektionen 

7) Dnr 2019-59 606-1 

Beslut från Skolinspektionen 

8) Dnr 2019-59 606-1 

Beslut från Skolinspektionen 

9) Dnr 2018-319 600-29 

Föreläggande riktat till Barn- och Utbildningsnämnden 

10)  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 
________________ 
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§ 42/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 
1)  

Beslut om mottagande i grundsärskolan 

2) Dnr 2018-321 606-10 

Svar på begäran om komplettering 

3) Dnr 2019-16 605-4, -5 

Avtal om placering i förskola med Varbergs kommun 

4) Dnr 2019-37 606-3 

Svar på begäran om yttrande 

5) Dnr 2019-41 63-15 

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

6) Dnr 2019-57 63-1, -2 

Delegationsbeslut om avstängning av kund i barnomsorgen 

7) Dnr 2019-68 605-1 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola 

8)  

Omprövning av beslut 

9) Dnr 2019–18 046 

Beslut om utdelning av stipendier ur samfond 1 

10) Dnr 2019-7 05-3 

Beslut om att avbryta upphandling 

11)  

Beslutsattest 

12)  

Anställningsavtal 190301–190331 

13) Dnr 2019-61 402-4, -5 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning 

________________ 
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