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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-05-10 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 

Kommunhuset 10 maj kl. 08.30 – 12.20 
Paus 09.30 – 09.45 
 
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Petra Vogel tjänstgör för Jessica Rodén (S) § 43 - 44 
 S Jessica Rodén § 45 - 53 
 S Bodil Wennerström  § 43 - 47 
 S Petra Vogel tjänstgör för Bodil Wennerström (S) § 48 - 53 
 S Yasin Abbes  § 43 - 47 
 C Hans-Olof Andersson tjänstgör för Yasin Abbes 

(S) 
§ 48 - 53 

 S Helena Johansson tjänstgör för Krister Anders-
son (S)  

 

 C David Olsson tjänstgör för Ann-Christine Andre-
asson (C) 

 

 L Niklas Herneryd   
 M Elise Benjaminsson  
 M Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Anders Lindal 

(M)  
 

 KD Rune Imberg                                                     § 43 - 47 
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
§ 48 - 53 

 SD Natalia E Henriksson  
 C Catarina Johansson tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 
 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V)  
    
Övriga närvarande    
ersättare S Petra Vogel § 45 - 47 
 C Hans-Olof Andersson § 43 - 47 
 L Egon Svensson § 43 - 48 
 KD Per-Åke Älverbrandt  § 43 - 47 
   
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Lena Ilhage, administrativ chef § 43 – 46, 49 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 44 - 48 
  Johan Höglund, ekonom § 45 - 48 
  Marie Wank, ekonom § 45 - 48 
  Johan Sundqvist, utvecklingsledare § 48 
  Leo Rosenberg, utredare  § 43 - 45 
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-05-13 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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Innehållsförteckning 
 

   

Förändring av ärendelistan § 43  

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer § 44  

Prioriteringsordning för investeringar den kommande 10-årspe-
rioden 

§ 45  

Aprilrapport § 46  

Resursfördelningsmodell  § 47  

Budget 2020–2023 – omvärldsanalys § 48  

Information om miljörapporter § 49  

Rapport från kontaktpolitiker § 50  

Aktuella händelser § 51  

Meddelanden § 52  

Delegationsbeslut § 53  
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§ 43/2019    

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärende 9, Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer, flyttas upp 
i dagordningen och behandlas före ärende 4. 
 

Ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 9, Risker vid övergången mellan årskurser och 
skolformer, flyttas upp i dagordningen och behandlas före ärende 4. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker. 

 
 

________________ 
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§ 44/2019    
 

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer 

Ärendet 
Nämnden får information om vilka risker som kan uppstå för barn och elever 
vid övergången mellan årskurser och skolformer. Många barn och elever är 
med om minst sex stycken övergångar under sin skoltid i fyra olika skolfor-
mer; förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan.  
 
Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn 
och elever. För att övergångsarbetet ska fungera så väl som möjligt behöver 
alla nivåer ta sin del av ansvaret. För att minimera riskerna vid övergången är 
det viktigt att bygga en skolgång ur elevperspektivet.  
 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

_____________ 
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§ 45/2019    

 
Prioriteringsordning för investeringar den kommande 10-
årsperioden 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 212, att barn- och utbildnings-
nämnden ges i uppdrag att göra en prioriterad ordning för investeringarna un-
der den kommande 10-års perioden och att prioriteringen ska redovisas i 
aprilrapporten 2019. 
 
För att kunna fastställa en prioriterad ordning krävs ytterligare arbete av för-
valtningen. Förvaltningen arbetar med att ta fram en prioriteringsordning för 
investeringar den kommande 10-årsperioden och ärendet kommer tas upp för 
beslut på nämndens sammanträde i juni. 
 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 46/2019   Dnr 2019-58 042-6 

 
Aprilrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnden fastställer aprilrapporten inklusive en prognos för året i enlighet 
med tilldelad budgetram. 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa initierade anpassningsåt-
gärder för att verksamheten ska vara i balans med tilldelad budgetram år 
2019. 
 
Nämnden ger förvaltningschefen tillstånd att använda reserven under 2019 
för den utökade ledningsorganisationen och utökade kostnader inom grund-
särskolan. 
 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommun-fullmäktige om 
kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämn-
dernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer 
att uppfylla sina uppdrag i hög grad inom samtliga huvudverksamheter.  
Nämndens totala nettokostnader bedöms överstiga tilldelad budgetram med 
7,0 mnkr utifrån första tertialets kostnadsnivå och kända förändringar.  
 
De verksamheter som har svårast utmaningar för att klara sin verksamhet 
inom tilldelad budgetram är grundsärskolan och vuxenutbildningen. Grund-
särskolan möter, under året, stora förändringar inom sin verksamhet genom 
både fler elever och elever med större stöd- och omsorgsbehov. Vuxenutbild-
ningens utmaningar är att undervisa nära tre gånger så många elever inom 
den grundläggande vuxenutbildningen på grund av utbildningsplikt och att 
inom SFI ha fler elever och samtidigt en markant minskning av intäkter från 
kommunstyrelsen. 
 
Minskade intäkter avseende asylsökande och nyanlända från Migrationsver-
ket/Kommunstyrelsen är till större delen medräknat i verksamheternas plane-
rade budget men att klara motsvarande kostnadsanpassningar är en bety-
dande utmaning inom såväl SFI som gymnasieskola och grundskola. Sam-
mantaget beräknas intäkterna minska med 9 mnkr, samtidigt som de flesta 
elever är kvar i verksamheten och har ett fortsatt behov av undervisnings-
stöd. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Aprilrapport 2019-05-08 
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Cecilia Ragnarsson, 
ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att: 

- Nämnden fastställer aprilrapporten inklusive en prognos för året i en-
lighet med tilldelad budgetram. 

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa initierade anpass-
ningsåtgärder för att verksamheten ska vara i balans med tilldelad 
budgetram år 2019. 

- Nämnden ger förvaltningschefen tillstånd att använda reserven under 
2019 för den utökade ledningsorganisationen och utökade kostnader 
inom grundsärskolan. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 47/2019   Dnr 2019-86 041-1 

 
Resursfördelningsmodell 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-08-27, § 29, om införande av 
ny resursfördelningsmodell från 2016 avseende verksamheterna 
förskola, fritidshem och grundskola. I modellen för resursfördelning beskrivs 
hur resurserna internt fördelas inom respektive huvudverksamhet till varje 
enhet. 
 
Vid dagens sammanträde får nämnden information om den befintliga resurs-
fördelningsmodellen som kommer att revideras vid nämndens sammanträde i 
juni. 
 

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

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 
___________ 
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§ 48/2019   Dnr 2019-36 041-3 

 

Budget 2020–2023 – omvärldsanalys 

 
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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunsty-
relsen senast 2019-06-30. Barn- och utbildningsnämnden får information om 
det pågående arbetet med analysen.   
  
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Johan Sundqvist och verksamhetschef Cecilia Ragnarsson 
redogör för ärendet.  

 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

______________ 
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§ 49/2019   Dnr 2018-319 600-3 

 

Information om miljörapporter 

Ärendet 
Miljöenheten i Marks kommun arbetar med att upptäcka, förebygga och un-
danröja hälsorisker i den miljö som människor vistas. Syftet med inspektion-
erna är att kontrollera så att gällande lagar och förordningar följs. Miljöen-
heten har inspekterat både förskolor och skolor år 2018. Nämnden får vid da-
gens sammanträde information om att barn- och utbildningsnämnden har fått 
föreläggande enligt miljöbalken för bristande städrutiner i idrottshallar.    
 
 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 
________________ 
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§ 50/2019    
 

Rapport från kontaktpolitiker 
Princella Lizarazu (V) har varit på föräldraråd på Sätilaskolan. Rektor och bi-
trädande pratade bland annat kommunikation, matsalen, mobilanvändning, 
skolskjuts och tobak. Positivt möte.  

Niklas Herneryd (L) har varit på Tingvallaskolan och haft ett positivt möte. 

Elise Benjaminsson (M) har varit på Karstorps förskola och haft ett positivt 
möte.  

Leif Sternfeldt (C) har varit på elprogrammets programråd. Ett möte där både 
negativa och positiva punkter behandlades.  

Leif Sternfeldt (C) har också varit på Kinna Bibliotek när Snickaregårdens för-
skolan hade invigning för sin vernissage.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 51/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om att en ny verksamhets-
chef för kvalitét och utveckling börjar på måndag. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 52/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019- 78 007-1 

Granskning av Resursfördelning grundskola - barn i behov av särskilt stöd 

2)  

Information till all personal om ny organisation  

3)  

Presentationer politikerutbildning 2019-04-04  

4) Dnr 2018-183 606-6 

Beslut från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-137 606-11 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2019-83 606-1 

Anmälan till Barn- och elevombudet 

7) Dnr 2019-84 606-1 

Anmälan till Skolinspektionen 

8) Dnr 2019-19 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

 
________________ 
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§ 53/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 
1) Dnr 2019-42 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen 

2) Dnr 2019-43 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen 

3) Dnr 2019-44 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen 

4) Dnr 2019-50 6101-2 

Yttrande gällande remiss från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-125 605-1, -2, -3 

Avtal om placering i förskola med Svenljunga kommun 

6) Dnr 2019-41 63-16 

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

7) Dnr 2019-59 606-2 

Redovisning till Skolinspektionen 

8) Dnr 2019-67 605-1 

Avtal om placering i förskola med Älvdalens kommun 

9) Dnr 2019-68 605-2 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i familjedaghem 

10) Dnr 2019-72 605-1 

Avtal med Kalmar kommun om interkommunal ersättning 

11) Dnr 2019-76 6101-1 

Överenskommelse med Magelungens Utveckling AB om placering vid Magelung-
ens gymnasium Jönköping 

12) Dnr 2019-79 605-1, -2 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 

13) Dnr 2019-81 6101-2 

Beslut om förlängd studiegång 
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14) Dnr 2019-69 606-2 

Svar till Skolinspektionen 

15) Dnr 2019-31 606-10 

Svar till Skolinspektionen 

16)  

Beslut om mottagande i grundsärskola 

17)  

Beslutsattest 

18)  

Anställningsavtal 190401–190430 

19)  

Tjänstledigheter 190401–190430 

 

________________ 
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