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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Öresten 7 november kl. 13.30 – 16.20 
Paus 15.00 – 15.20 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Yasin Abbes  § 113 - 116 
 S Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) § 117 - 124 
 S Petra Vogel tjänstgör för Krister Andersson (S)  
 S Bodil Wennerström   
 C David Olsson tjänstgör för Ann-Christine Andre-

asson (C) 
 

 L Niklas Herneryd   
 M Håkan Mauritzson tjänstgör för Elise Benjamins-

son (M) 
 

 M Anders Lindal   
 KD Rune Imberg                                                      
 SD Natalia E Henriksson  
 SD Jelina Kronberg Thomasdotter tjänstgör för Jarl 

Krüger (SD) 
 

 V Arthur Thiry   
   
    
    
   
    
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson § 113 - 116 
 C Hans-Olof Andersson  
 L Egon Svensson  
 M Lisa Ståhl Andersson  
 KD Per-Åke Älverbrandt   
 V Princella Lizarazu  
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Johan Höglund, ekonom § 113 - 116 
  Marie Wank, ekonom § 113 - 116 
  Marie Tell, verksamhetschef § 113 – 116, 119 
  Caroline Ekberg, verksamhetschef § 113 – 116, 119 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 113 - 116 
    
    
   
Utses att justera Anders Lindal 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-11-12 
  
Underskrifter Sekreterare    
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Anders Lindal  
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Innehållsförteckning 
 

Förändring av ärendelistan § 113  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 114  

Oktoberrapport 2019 § 115  

Information inför budget 2020 § 116  

Uppföljning interkontrollplan § 117  

Sammanträdesplan 2020 § 118  

Pågående arbete med lokaler § 119  

Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet § 120  

Rapport från kontaktpolitiker § 121  

Aktuella händelser § 122  

Meddelanden § 123  

Delegationsbeslut § 124  
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§ 113/2019 

Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärende 7: ”Återrapportering förvaltningschefens uppdrag gällande till-/om-
byggnad Stommenskolan” utgår från ärendelistan och behandlas under 
ärende 10 ”Pågående arbete med lokaler”. 
 
Ubbhults förskola behandlas under ärende 10. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att ärende 7: ”Återrapportering förvaltningschefens upp-
drag gällande till-/ombyggnad Stommenskolan” utgår från ärendelistan och 
behandlas under ärende 10 ”Pågående arbete med lokaler”. 
 
Arthur Thiry (V) föreslår att Ubbhults förskola behandlas under ärende 10. 

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

 
________________ 
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§ 114/2019     

 
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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§ 115/2019   Dnr 2019-58 042-21 

Oktoberrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Nämnden fastställer 2019 års prognos för driftbudget till ett underskott med 
6,5 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram.  
 
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med anpassningspla-
ner inom samtliga verksamhetsområden. Nämnden uppdrar åt förvaltnings-
chefen att förbättra beräkningen av kostnaden för köpta platser på gymnasie-
skolor. Nämnden begär en återrapportering till nämndens sammanträde den 
12 december av detta arbete. 
 
Nämnden begär ersättning om 0,5 mnkr för uppstartskostnader för ny ar-
betsmarknadsenhet.  
 
Oktoberrapporten godkänns. 
 
Reservation  
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas progno-
ser för verksamhet och ekonomi i delårsuppföljningen 2019. 
 
Nämnderna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med delårsrappor-
ten) i sin bedömning av hur de kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
grunduppdrag. 
 
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 inte kommer inrymmas inom tilldelad ram, samt att det finns föränd-
ringar från delårsrapporten. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomerna Johan Höglund och 
Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden fastställer 2019 års prognos för drift-
budget till ett underskott med 6,5 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram.  

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med anpassningspla-
ner inom samtliga verksamhetsområden. Nämnden uppdrar åt förvaltnings-
chefen att förbättra beräkningen av kostnaden för köpta platser på gymnasie-
skolor. Nämnden begär en återrapportering till nämndens sammanträde den 
12 december av detta arbete. 

Nämnden begär ersättning om 0,5 mnkr för uppstartskostnader för ny arbets-
marknadsenhet.  

Oktoberrapporten godkänns. 

Rune Imberg (KD), Anders Lindal (M) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till 
Sternfeldts förslag.   

 

Arthur Thiry (V) föreslår att nämnden fastställer 2019 års prognos för drift-
budget till ett underskott med 6,5 miljoner kronor jämfört med tilldelad ram.  

Nämnden begär ersättning om 0,5 mnkr för uppstartskostnader för ny arbets-
marknadsenhet.  

Oktoberrapporten godkänns. 

 

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 Stenfeldts förslag. 

Reservation  

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

_____________ 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 116/2019   Dnr 2019-119 041-4 

Information inför budget 2020 

Ärendet 
Detaljbudgeten, utifrån den ram kommunfullmäktige beslutar, är en del av 
nämndplanen. Vid dagens sammanträde får nämnden information om förvalt-
ningsledningens tankar inför budget 2020. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander samt ekonomerna Johan Höglund och 
Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

________________ 
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§ 117/2019   Dnr 2019-119 041-4 

Uppföljning interkontrollplan 

Ärendet 
Nämnden får en uppföljning av internkontrollplanen för år 2019. Nämnden har 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den interna 
kontrollen ska anpassas efter verksamhetens utveckling och förändring. 
Nämndens interna kontrollplan fastställs utifrån en risk- och väsentlighetsana-
lys.  
 
En riskanalys för år 2020 har påbörjats. Enligt anvisningarna till nämndplanen 
ska nämnden vara delaktig i riskanalysen. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

___________ 
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§ 118/2019   Dnr 2019-139 006-2 

Sammanträdesplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 6/2, 12/3, 16/4, 12/5, 11/6, 
17/9, 15/10, 12/11 och 10/12 under 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 23/1, 27/2, 2/4, 
29/4, 28/5, 3/9, 1/10, 22/10 och 26/11 under 2020. 
 
Mötena börjar 13.30 med undantag för 27/2, 28/5 och 22/10 då de startar 
8.30. 
 
Den 12 mars samt den 15 oktober är det heldag då det är utvecklingsdag på 
förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 
Förslaget på sammanträden är anpassat till de datum då rapporter och upp-
följningar till kommunstyrelsen ska lämnas in, presidiedagar samt samman-
trädesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Sammanträdestiden 
är vanligtvis 13.30 på torsdagar. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden sammanträder 6/2, 
12/3, 16/4, 12/5, 11/6, 17/9, 15/10, 12/11 och 10/12 under 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 23/1, 27/2, 2/4, 
29/4, 28/5, 3/9, 1/10, 22/10 och 26/11 under 2020. 

Mötena börjar 13.30 med undantag för 27/2, 28/5 och 22/10 då de startar 
8.30. 

Den 12 mars samt den 15 oktober är det heldag då det är utvecklingsdag på 
förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. 

 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 119/2019  

Pågående arbete med lokaler 

Ärendet 
Nämnden får information kring pågående lokalfrågor, enheter som diskutera-
des var: 

• Solgårdens förskola 

• Skeneområdet 

• Stommenskolan 

• Lyckeskolan 

• Ubbhults förskola 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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§ 120/2019   Dnr 2018-317 001-12 

 

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. 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om det pågående arbetet. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_____________ 
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§ 121/2019       
 

Rapport från kontaktpolitiker 

Ärendet 
Jessica Rodén (S) informerade om att hon har varit och besökt Bjällbo för-
skola, Fritslaskolan och gymnasiesärskolan. 

 

Leif Sternfeldt (C) informerade om att han besökt el- och energiprogrammets 
programråd. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

  

________________ 
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§ 122/2019    
 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander har inget att rapportera. 

 

________________ 
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§ 123/2019  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2019-50 6101-4 

Expediering av Skolinspektionens beslut 

2)  

Forum för barn och unga 2019 

3) Dnr 2019-84 606-6 

Beslut från Skolinspektionen 

4) Dnr 2018-255 6101-12 

Dom från Förvaltningsrätten 

 

________________ 
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§ 124/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
1) Dnr 2019-138 606-1, -2 

 Barn- och elevombudet Stommenskolan 

2) Dnr 2019-14 605-7, -8 

Avtal med Borås Stad om placering i förskola 

3) Dnr 2019-16 605-8, -9 

Avtal med Varbergs kommun om placering i skola 

4) Dnr 2019-68 605-8, -9 

Överenskommelse med Härryda kommun om placering i förskola 

5)  

Anställningsavtal BUF 190901–191031 

6)  

Tjänstledigheter BUF 190901–191031 

7) Dnr 2019-79 605-13 

Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola  

8) Dnr 2019-141 402-1 

Avtal med psykolog 

9) Dnr 2019–142 605 

Avtal om skolgång med Ystads kommun, introduktionsprogram 

10)  

Beslutsattest  

 

________________ 
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