
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Öresten 13 september kl. 08.30 – 13.40 
Paus 09.40 - 10.00 
Ajournering 12.35 – 12.45 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Yasin Abbes   
 S Bodil Wennerström   
 S Petra Vogel tjänstgör för Krister Andersson (S)  
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd  § 78 - 84 
 S Helena Johansson tjänstgör för Niklas Herneryd 

(L) 
§ 85 - 95 

 M Elise Benjaminsson  
 M Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal 

(M)  
 

 KD Rune Imberg                                                     § 78 - 80 
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
§ 81 - 95 

 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger  
 V Arthur Thiry   
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson § 78 - 84 
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt  § 78 - 80 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter  
Tjänstemän    
  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Erik André, PwC § 80 
  Amanda Svensson, PwC § 80 
  Kenneth Sölvebring, revisionen  § 80 - 81 
  Roger Fogelström, revisionen § 80 - 81 
  Marie Tell, verksamhetschef § 80 - 83 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 80 - 83 
  Johan Höglund, ekonom § 78 - 82 
  Marie Wank, ekonom § 78 - 82 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 84 - 85 
  Lars Jönsson, enhetschef § 84 
  Erik Glansin, projektledare § 84 
  Magnus Palm, förvaltningschef § 84 
  Tomas Arvidsson, verksamhetschef § 84 
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-09-13 
  
Underskrifter Sekreterare   § 82  
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2 (29) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 
 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och Utbildningsnämnden, § 82 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-13 
 
Anslaget är publicerat 2019-09-13 – 2019-10-05 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
 
  

http://www.mark.se/
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Öresten 13 september kl. 08.30 – 13.40 
Paus 09.40 - 10.00 
Ajournering 12.35 – 12.45 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Yasin Abbes   
 S Bodil Wennerström   
 S Petra Vogel tjänstgör för Krister Andersson (S)  
 C Ann-Christine Andreasson   
 L Niklas Herneryd  § 78 - 84 
 S Helena Johansson tjänstgör för Niklas Herneryd 

(L) 
§ 85 - 95 

 M Elise Benjaminsson  
 M Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal 

(M)  
 

 KD Rune Imberg                                                     § 78 - 80 
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
§ 81 - 95 

 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jarl Krüger  
 V Arthur Thiry   
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson § 78 - 84 
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt  § 78 - 80 
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter  
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Erik André, PwC § 80 
  Amanda Svensson, PwC § 80 
  Kenneth Sölvebring, revisionen § 80 - 81 
  Roger Fogelström, revisionen § 80 - 81 
  Marie Tell, verksamhetschef § 80 - 83 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 80 - 83 
  Johan Höglund, ekonom § 78 - 82 
  Marie Wank, ekonom § 78 - 82 
  Lena Ilhage, administrativ chef § 84 - 85 
  Lars Jönsson, enhetschef § 84 
  Erik Glansin, projektledare § 84 
  Magnus Palm, förvaltningschef § 84 
  Tomas Arvidsson, verksamhetschef § 84 
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-09-18 
  
Underskrifter Sekreterare    § 78-81, 83-95 
  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, § 78–81, 83–95 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-13 
 
Anslaget är publicerat 2019-09-18 – 2019-10-10 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
  

http://www.mark.se/
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 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

Förändring av ärendelistan § 78  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 79  

Dialog revisionsrapport ”Resursfördelning grundskola: Barn i behov 
av särskilt stöd” 

§ 80  

Grundläggande granskning 2018 om nämndens verksamhet § 81  

Delårsrapport 2019 § 82  

Remissvar angående motion om obligatorisk utbildning för social-
sekreterare, skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och 
hedersvåld 

§ 83 
 

Redovisning av arbetet med byggnation av ny förskola i Skene § 84  

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser december 2018 
till maj 2019 § 85  

Rapport från träff med teknik- och serviceförvaltningen § 86  

Återkallande av beslut gällande samverkansavtal för gymnasieut-
bildning inom Sjuhärad § 87  

Rapport om rekryteringar av tjänster – verksamhetschefer, rektorer 
och lärare § 88  

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet § 89  

Ta hjälp av gymnasiets praktiska utbildningar för modulbygge och 
vid byggnation och renovering av kommunala lokaler § 90  

Val av kontaktpolitiker  § 91  

Rapport från kontaktpolitiker § 92  

Aktuella händelser § 93  

Meddelanden § 94  

Delegationsbeslut § 95  
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 2019-09-13 
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§ 78/2019    

 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet: Ta hjälp av gymnasiets praktiska utbildningar för modulbygge och 
vid byggnation och renovering av kommunala lokaler tillförs ärendelistan som 
ärende 15. 
 

Ärendet 
Elise Benjaminsson (M) föreslår att ärendet: ”Ta hjälp av gymnasiets prak-
tiska utbildningar för modulbygge och vid byggnation och renovering av kom-
munala lokaler” tillförs ärendelistan som ärende 15. 

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

 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 79/2019 

 
Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
Nämnden följer upp föregående protokoll.  
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 
 

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 80/2019   Dnr 2019-78 007-2   
 

Dialog revisionsrapport ”Resursfördelning grundskola: 
Barn i behov av särskilt stöd” 

Ärendet  
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun ge-
nomfört en granskning av resursfördelningen i grundskolan med fokus på 
barn i behov av särskilt stöd. Granskningen syftar till att besvara följande re-
visionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns en 
ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förutsätt-
ningar och behov? Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att lämna synpunkter på rapporten 
vid nämndens sammanträde den 17 oktober.  
 
 
Dagens sammanträde 
Projektledare Erik André och Amanda Svensson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 81/2019   Dnr 2019-118 007-2  

 
Grundläggande granskning 2018 om nämndens verksam-
het 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av och tillsammans med de förtroendevalda revisorerna i 
Marks kommun genomfört grundläggande granskning. Syftet med den grund-
läggande granskningen är att ge underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska styrelse och nämndernas styrning, uppföljning och kon-
troll av verksamheten. 
 

 
 
Dagens sammanträde 
Revisor Roger Fogelström redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 
________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 82/2019   Dnr 2019-58 042-13 

Delårsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnden fastställer 2019 års prognos för driftbudget till ett underskott med 4 
mnkr jämfört med tilldelad ram. 
 
Nämnden noterar att förvaltningen arbetar med anpassningsplaner inom 
samtliga verksamhetsområden. Nämnden begär en återrapportering till nämn-
dens kommande sammanträde. 
 
Nämnden fastställer 2019 års prognos för investeringsbudgeten till att följa 
årets ram. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2019. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 
Ordförande    Justerande 
 
 

Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 
månader. Rapporten innehåller också en prognos för året. Nämnders och sty-
relsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämnden kommer 
att uppfylla sina uppdrag i hög grad inom samtliga huvudverksamheter. 
 
För år 2019 beräknar barn- och utbildningsnämnden att de totala nettokost-
naderna kommer överstiga tilldelad ram med 4 mnkr. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 

Delårsrapport 2019-09-05 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomerna Johan Höglund och 
Marie Wank redogör för olika delar av ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att   

- Nämnden fastställer 2019 års prognos för driftbudget till ett underskott 
med 4 mnkr jämfört med tilldelad ram. 

- Nämnden noterar att förvaltningen arbetar med anpassningsplaner 
inom samtliga verksamhetsområden. Nämnden begär en återrapporte-
ring till nämndens kommande sammanträde. 

- Nämnden fastställer 2019 års prognos för investeringsbudgeten till att 
följa årets ram. 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2019. 

  

Förslaget antas. 

 

________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-09-13 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 83/2019   Dnr 2019-111 600-4 

 
Remissvar angående motion om obligatorisk utbildning för 
socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer om heders-
förtryck och hedersvåld 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att Marks kommun genomför en 
obligatorisk utbildning för socialsekreterare, kuratorer och skolsköterskor om 
hur man upptäcker och arbetar vid misstanke om hedersförtryck och heders-
relaterat våld. 
 

Ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-23 gällande att det 
finns ett behov av att ha en obligatorisk utbildning i hedersvåld och hedersför-
tryck för kommunens socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer.   
 
Motionsställaren anser att personal som möter utsatta personer i skolan och 
inom socialtjänsten behöver kunskap om hur hedersförtryck och hedersrelate-
rat våld upptäcks och få kunskap och strategier för att hantera det. 
 
Därför föreslår motionsställaren att Marks kommun genomför en obligatorisk 
utbildning för socialsekreterare, kuratorer och skolsköterskor om hur man 
upptäcker och arbetar vid misstanke om hedersförtryck och hedersrelaterat 
våld. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 
augusti 2019, § 41, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att Marks kommun genomför en 
obligatorisk utbildning för socialsekreterare, kuratorer och skolsköterskor om 
hur man upptäcker och arbetar vid misstanke om hedersförtryck och heders-
relaterat våld. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

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

 

___________ 

Skickas till: 
Socialnämnden  
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§ 84/2019   Dnr 2016-199 290-24 

Redovisning av arbetet med byggnation av ny förskola i 
Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för beredning och behandlas 2019-
10-03. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att lösa arbetsmiljöproblemen som finns på 
Solgårdens förskola.   
 

Ärendet 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas.  
 
Förvaltningschef fick på barn- och utbildningsnämndens möte 2019-06-11 i 
uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska utformas 
för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolknings-
tillväxt. 
 
Förvaltningschef fick dessutom i uppdrag att skyndsamt beställa en projekte-
ring av teknik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 
barn. 
 
Uppdragen ska redovisas på nämndens möte 2019-09-13. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
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Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage, enhetschef Lars Jönsson och projektledare 
Erik Glansin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Mötet ajourneras 14.15-14.30. 
 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för bered-
ning och behandlas 2019-10-03. 

 

Förvaltningschef får i uppdrag att lösa arbetsmiljöproblemen som finns på 
Solgårdens förskola.   

 

Förslaget antas. 

 

______________ 
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§ 85/2019   Dnr 2018-391 1081-25 

 

Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser decem-
ber 2018 till maj 2019 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställda riktlinjer för hur nämndens och 
förvaltningens avvikelser, tillbud och synpunkter ska hanteras. Generella syn-
punkter, arbetet med kränkande behandling samt arbetsskador och tillbud ska 
återrapporteras två gånger per år. 

 
 
Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

 
________________ 
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§ 86/2019    

 
Rapport från träff med teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendet 
Presidierna från barn- och utbildningsnämnden och teknik- och servicenämn-
den har träffats och haft ett bra och givande möte. Punkter som diskuterades 
var: 
 

• Kost  
• Lokaler 
• Habyskolan 
• Underhåll 

 
 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 87/2019   Dnr 2019-93 600-7 

 

Återkallande av beslut gällande samverkansavtal för gym-
nasieutbildning inom Sjuhärad    

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden återkallar beslut 2019-06-11, § 70. 
 
Kommande samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad under-
tecknas av barn- och utbildningsnämndens ordförande. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-11, § 70, följande: Barn- 
och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner nytt förslag 
på samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalför-
bund. 
 
Ärendet behandlades utifrån rekommendation från regionen men skulle ha be-
hövt beslutas i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund före beslut från 
barn- och utbildningsnämnden. Beslutet bör därmed återkallas. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-24  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 70 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden återkallar beslut 2019-
06-11, § 70. 

Kommande samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad under-
tecknas av barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 88/2019   

   

Rapport om rekryteringar av tjänster – verksamhetschefer, 
rektorer och lärare 

Ärendet 
Nämnden får en lägesrapport om aktuella rekryteringar av tjänster gällande 
verksamhetschefer, rektorer samt tillsättningen av lärare inför höstterminen 
2019. 
 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

_____________ 
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§ 89/2019   Dnr 2018-317 001-9 

 
Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-06-19, § 102, att en samlad enhet 
för arbetsmarknadsfrågor. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbets-
marknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagande, svenska för in-
vandrare, studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verk-
samhet från 1 januari 2020. Verksamheten ska ledas av förvaltningschef på 
barn- och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämnden som 
huvudman. Kommundirektören fick i uppdrag att inför starten av den 
nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan 
starta den 1 januari 2020. 
 
Förvaltningscheferna från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvalt-
ningens har påbörjat ett samarbete kring arbetsmarknadsenheten.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

  

 
________________ 
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§ 90/2019  

Ta hjälp av gymnasiets praktiska utbildningar för modul-
bygge och vid byggnation och renovering av kommunala 
lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att initiera en dialog med Marks Gymnasieskola 
och berörda förvaltningar om att låta exempelvis elever vid bygg- och elut-
bildningarna vid Marks Gymnasieskola bygga flyttbara paviljonger/moduler 
som kan användas för att täcka akuta behov av lokaler, liksom möjligheten 
att låta eleverna bistå vid ombyggnationer och renoveringar av kommunala 
lokaler. 
 
Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast under första halvåret 
2020. 
 

Ärendet 
Elise Benjaminsson (M) och Rune Imberg (KD) har vid dagens sammanträde 
inkommit med ett initiativärende.  
 
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.  
 
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.  
 
På Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har man använt sig av nya metoder i lär-
lingsutbildningen. Där har man byggt nya moduler där man utbildat VVS ele-
ver och elever inom yrken som finsnickeri, måleri och plåtslageri. Detta för att 
säkerställa att de har fått rätt kompetenser i sina yrken. Vid YG i Malmö sam-
arbetar två program, där har byggeleverna i årskurs 1 byggt en lekstuga som 
säljs av handelseleverna. 
 
Genom att låta elever vid de praktiska utbildningarna som bygg och el, bygga 
moduler som Marks kommun självt äger och förvaltar, men också kunna få 
bistå vid ombyggnationer och renoveringar av kommunala lokaler eller bygga 
lekstugor till förskolor, tror vi att dolda synergier skulle kunna nyttiggöras. 
Det förenar och gör gott och innebär en Win-Win situation för både eleverna 
och för kommunen i stort. 
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Dagens sammanträde 
Elise Benjaminsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Benjaminsson (M) föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att initiera 
en dialog med Marks Gymnasieskola och berörda förvaltningar om att låta ex-
empelvis elever vid bygg- och elutbildningarna vid Marks Gymnasieskola 
bygga flyttbara paviljonger/moduler som kan användas för att täcka akuta 
behov av lokaler, liksom möjligheten att låta eleverna bistå vid ombyggnat-
ioner och renoveringar av kommunala lokaler. 
 
Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast under första halvåret 
2020. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Benjaminssons förslag kan antas och finner att så sker.  

 

_____________ 
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§ 91/2019   Dnr 2019-11 600-7 

 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Håkan Mauritzson utses till kontaktpolitiker för Assbergs förskola, Parkskolan 
och Samhällsvetenskapliga programmet. 
 

Ärendet 
Val av kontaktpolitiker för några enheter beroende på att en ledamot i nämn-
den entledigats och en ny valts in. 
 
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 2019-09-03 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att Håkan Mauritzson utses till kontaktpolitiker för Ass-
bergs förskola, Parkskolan och Samhällsvetenskapliga programmet. 

 

Förslaget antas. 

 

_____________ 
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§ 92/2019       
 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera.  

 

 

________________ 
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§ 93/2019    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande informerar om att Strömskolan invigs den 26 september och att 
det sedan är öppet hus.  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om omplacering av elever 
vid Ängskolan. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 94/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1)  

Forum för barn och unga 

2)  

KF § 102/2019 - Samlad enhet för barn och unga 

3)  

KF § 105/2019 - Aprilrapporten godkänns 

4)  

KF § 106/2019 – Reviderade ramar fastställs 

5) Dnr 2019-19 606-5  

Uppföljning av beslut Skolinspektionen 

6) Dnr 2019-37 606-4 

Beslut från Skolinspektionen 

7) Dnr 2019-59 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

8) Dnr 2019-83 606-5 

Beslut från Barn- och elevombudet 

9) Dnr 2019-84 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

10) Dnr 2019-84 606-3 

Begäran om komplettering 

11) Dnr 2019-89 606-3 

Beslut från Barn- och elevombudet 

 
________________ 
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§ 95/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
1) Dnr 2019-117 6101-12-18 

Beslut om tilläggsbelopp Leteboskolan 

2) Dnr 2019-71 6101-6, -7, -8, -10 

Beslut som tilläggsbelopp förskolan I UR och Skur Skogsgrinden 

3) Dnr 2019-38 606-5, -6 

Yttrande till Skolinspektionen 

4) Dnr 2019-79 605-6, -7, -8, -9 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i grundskola och förskola 

5) Dnr 2019-68 605-3, -4, -5, -6, -7 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola 

6) Dnr 2019-97 623 

Beslut om skolskjuts 

7) Dnr 2019-129 6101-6 

Beslut tilläggsresurs för elev vid Naturbruksgymnasiet Svenljunga  

8) Dnr 2019-328 6101-7, -8 

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

9) Dnr 2019-16 605-6 

Avtal med Varbergs kommun avseende placering i förskola 

10) Dnr 2019-19 606-4 

Svar på föreläggande 

11) Dnr 2019-21 636-5, -6 

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

12) Dnr 2019-63 606-17, -18, -19 

Delegationsbeslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd för 
sin utveckling  
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13) Dnr 2019-76 6101-2 

Beslut Överenskommelse med Magelungens Utveckling AB om placering vid 
Magelungens gymnasium Göteborg  

14) Dnr 2019-83 606-4 

Svar på begäran om komplettering  

15) Dnr 2019-106 600-1 

Avtal mellan Marks kommun och Region Halland Munkagårdsgymnasiet  

16) Dnr 2019-110 600-1 

Beslut om uppskjuten skolstart  

17) Dnr 2019-87 600-28 

Föreläggande Ubbhults förskola  

18)  

BUN AU § 45/2019 Ersättning konferens  

19)  

BUN AU § 46/2019 Deltagande konferens 

20) Dnr 2018-315 6101 

Reglering av ersättning till fristående enheter 

21) Dnr 2019-107 624-1 

Anslutning av avtal av nationella barnvaccinprogrammet 

22) Dnr 2019-100 612 

Beslut om utdelning av stipendie från Stiftelsen Holger Meyers stipendie-
fond 2019 

23) Dnr 2019-102 600-1 

Utträde ur teknikcollege 

24)  

Beslutsattest 

25)  

Anställningsavtal 190601–190831 
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26)  

Tjänstledigheter 190601–1908 

 
________________ 
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