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 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-06-11 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid 
Kunskapens Hus 11 juni kl. 08.30 – 16.10 
Lunch 12.10 – 13.00 
Paus 14.40 -14.50 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 S Jessica Rodén   
 S Daniel Fleck tjänstgör för Yasin Abbes (S)  
 S Bodil Wennerström   
 S Petra Vogel tjänstgör för Krister Andersson (S)  
 C Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C) 
 

 L Niklas Herneryd   
 M Elise Benjaminsson  
 SD Jelina Rolandsson Thomasdotter tjänstgör för 

Anders Lindal (M)  
 

 KD Rune Imberg                                                     § 57- 77 
 KD Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Rune Imberg 

(KD) 
§ 54 - 56 

 SD Natalia E Henriksson  
 SD Anne-Li Glansin tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 
 V Arthur Thiry   
Övriga närvarande    
ersättare S Helena Johansson § 45 - 47 
 L Egon Svensson § 43 - 48 
 KD Per-Åke Älverbrandt  § 43 - 47 
    
Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Mari Sandell Molander, förvaltningschef  
  Magnus Palm, förvaltningschef § 54 
  Katarina Valeria Petersson, verksamhetschef § 54 
  Tomas Arvidsson, verksamhetschef § 54 - 58 
  Erik Glansin, projektledare § 54 - 58 
  Caroline Robertsson, handläggare § 59 
  Laila Grönesjö, rektor § 60 
  Johan Höglund, ekonom § 54 - 69 
  Marie Wank, ekonom § 54, § 61 - 

69  
  Marie Tell, verksamhetschef § 61 - 66 
  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 61 - 66 
  Linda Furnander, facklig representant  § 65 
  Johan Sundqvist, utvecklingsledare § 65 - 66 
   
Utses att justera Elise Benjaminsson  
  
Justeringens plats och tid Kinna 2019-06-17 
  
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 2019-06-11 
 
Anslaget är publicerat 2019-06-17 – 2019-07-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
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Innehållsförteckning 
 

Information från teknik- och serviceförvaltningen § 54  

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar perioden 2019–2028 § 55  

Byggnation av förskola i Skene § 56  

Om- och nybyggnation av skola i Skene § 57  

Om- och tillbyggnad av Stommenskolan § 58  

Revidering av skolskjutsregler § 59  

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan § 60  

Redovisning av dataskyddsarbetet § 61  

Val av dataskyddsombud § 62  

Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 
0–20 år § 63  

Återkoppling förvaltningschefens uppdrag gällande Örbyskolan års-
kurs 7–9 § 64  

Budget 2020–2023 § 65  

Resursfördelningsmodell § 66  

Prislista Sjuhärad läsåret 2019/2020 § 67  

Prislista individintegrerad särskola § 68  

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier § 69  

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad § 70  

Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår för elev § 71  

Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår för elev § 72  

Revidering av delegationsordningen § 73  

Rapport från kontaktpolitiker § 74  

Aktuella händelser § 75  

Meddelanden § 76  

Delegationsbeslut § 77  
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§ 54/2019    

 
Information från teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om hur kostnadsfördelningen ser 
ut för kost- och städservice samt volymutvecklingen mellan åren 2015–2018.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om matsvinnet samt om  
flervalsmodellen som introducerades 2016 inom grundskolan och gymnasiet. 
Till hösten finns flervalsmodellen på 8 skolor.  

 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om lokalförsörjningsplanen. 
Lokalförsörjningsplanen är ett levande dokument som kommunfullmäktige 
kommer att besluta om i höst. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Magnus Palm, verksamhetschef Katarina Valeria Petersson 
och verksamhetschef Tomas Arvidsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 
 

________________ 
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§ 55/2019   Dnr 2019-82 041-4   
 

Prioriteringsordning för lokalinvesteringar perioden 2019–
2028 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Prioriteringsordningen fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Prioriteringsordningen uppdateras årligen på nämndens sammanträde i feb-
ruari. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en kommunövergripande arbets-
grupp, bestående av politiker och tjänstemän för arbetet med de långsiktiga 
lokalinvesteringarna. 
 

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-årsperioden. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-10, § 45 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att prioriteringsordningen fastställs och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Prioriteringsordningen uppdateras årligen på nämndens sammanträde i febru-
ari. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en kommunövergripande arbetsgrupp, 
bestående av politiker och tjänstemän för arbetet med de långsiktiga lokalin-
vesteringarna. 

Förslaget antas. 

_____________ 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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§ 56/2019   Dnr 2016-199 290-17  

 
Byggnation av förskola i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur 
förskolan ska utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande 
av beräknad befolkningstillväxt. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att skyndsamt beställa en projektering av tek-
nik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 barn. 
 
Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-09-13. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden gav i beslut 2016-10-13 förvaltningen i 
uppdrag att utreda behov av en ny förskola i Skene. Nämnden fick en 
presentation av teknik- och serviceförvaltningen 2017-10-19, § 81, 
där visades förslag på en nybyggd förskola på området kring 
Ängahagen samt förslag på ombyggnation av Tingvallaskolan till 
förskola. Därefter har förslag kommit om att den nya förskolan ska 
placeras vid Lindäng. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05, § 116, att en byggnation av 
förskola i Skene ska påbörjas omgående. 
 
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 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Tomas Arvidsson 
och projektledare Erik Glansin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas. 

Förvaltningschef får i uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur 
förskolan ska utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande 
av beräknad befolkningstillväxt. 

Förvaltningschef får i uppdrag att skyndsamt beställa en projektering av tek-
nik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 barn. 

Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-09-13. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 57/2019   Dnr 2017-233 291-5 

Om- och nybyggnation av skola i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur förskoleklass till årskurs nio i 
Skene bör utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av 
beräknad befolkningstillväxt. 
 
I utredningsuppdraget ingår att föreslå lämplig tidpunkt och utformning av di-
alogmöten med föräldrar inom upptagningsområdet. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att beställa en projektering av skollokaler för 
förskoleklass till årskurs nio i Skene av teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-11-07. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav i beslut 2016-08-25 förvalt-
ningen i uppdrag att utreda var en ny F-6 skola kan byggas vid Ängahagsom-
rådet. Uppdraget återrapporterades av teknik- och serviceförvaltningen 2017-
10-19, § 81, där visades tre olika förslag för förskolor och skolor i Skene. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 94 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Tomas Arvidsson 
och projektledare Erik Glansin redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur förskole-
klass till årskurs nio i Skene bör utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet 
med beaktande av beräknad befolkningstillväxt. 

I utredningsuppdraget ingår att föreslå lämplig tidpunkt och utformning av di-
alogmöten med föräldrar inom upptagningsområdet. 

Förvaltningschef får i uppdrag att beställa en projektering av skollokaler för 
förskoleklass till årskurs nio i Skene av teknik- och serviceförvaltningen. 

Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-11-07. 

Förslaget antas. 

________________ 
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§ 58/2019   Dnr 2016-274 291-7 

 
Om- och tillbyggnad av Stommenskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur Stommenskolan bör utformas för 
att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstill-
växt. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda särskolans placering. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen utreda skolans nuvarande status. 
 
Uppdragen redovisas på nämndens sammanträde 2019-10-17. 
 

Ärendet 
2017-02-09, § 9, begär barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen 
omgående beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre om-
byggnation av Stommenskolan som bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. 
Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 
2018-09-13, § 74, beslutar teknik- och servicenämnden att förstudien god-
känns och överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till 
barn- och utbildningsnämnden för information. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09 § 9 

Teknik- och servicenämnden 2018-09-13, § 74 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Tomas Arvidsson 
och projektledare Erik Glansin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur Stom-
menskolan bör utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande 
av beräknad befolkningstillväxt. 

Förvaltningschef får i uppdrag att utreda särskolans placering. 

Förvaltningschef får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen utreda skolans nuvarande status. 

Uppdragen redovisas på nämndens sammanträde 2019-10-17. 

 

Förslaget antas. 

 

___________ 
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§ 59/2019   Dnr 2019-77 623-3 

Revidering av skolskjutsregler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av gällande skol-
skjutsregler enligt bifogat förslag vilket innebär följande större förändringar: 
 
• Administrationskostnaden för borttappat skolkort höjs från 100 kronor till 

200 kronor.  
 
• Vid planerad operation kan en elev ansöka om skolskjuts.  
 
• Elever på grundsärskola har rätt att ansöka om skolskjuts till fritidsplace-

ring vilket omprövas årligen av rektorn. 
 
• Delegation förändras så särskolans rektor beslutar för punkt 3 och 9 samt 

för gymnasiesärskolan. Verksamhetschef beslutar för punkt 15 och hand-
läggares närmsta chef för punkt 17. 

 
Reservation 
Natalia E Henriksson (SD), Anne-Li Glansin (SD) och Jelina Rolandsson Tho-
masdotter (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendet 
Av skollagen framgår att en elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka. Hänsyn ska tas till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funkt-
ionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Utifrån detta får 
varje kommun utforma sina regler. Ovanstående gäller för förskoleklass, 
grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För gymnasieskolan gäl-
ler andra förutsättningar. Marks kommun behöver nu revidera skolskjutsreg-
lerna på ett antal punkter. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 29, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av gällande skol-
skjutsregler enligt bifogat förslag vilket innebär följande större förändringar: 

• Administrationskostnaden för borttappat skolkort höjs från 100 kronor 
till 200 kronor.  

• Vid planerad operation kan en elev ansöka om skolskjuts.  

• Elever på grundsärskola har rätt att ansöka om skolskjuts till fritidspla-
cering vilket omprövas årligen av rektorn. 

• Delegation förändras så särskolans rektor beslutar för punkt 3 och 9 
samt för gymnasiesärskolan. Verksamhetschef beslutar för punkt 15 och 
handläggares närmsta chef för punkt 17. 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12 (33) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Dagens sammanträde 
Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

 

Reservation 

Natalia E Henriksson (SD), Anne-Li Glansin (SD) och Jelina Rolandsson Tho-
masdotter (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Protokollsanteckning  

Sverigedemokraterna anser att grundsärskolans kilometerbegränsning inte 
bör finnas. Detta då problematiken hos många elever kan ligga till grund att 
de är i stort behov av skolskjutsen oavsett kilometeravstånd. 

Den administrativa delen avlastas då man inte behöver hantera dessa beslut 
ifall alla elever inom grundsärskolan får automatisk skolskjuts.  

______________ 
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§ 60/2019   Dnr 2019-85 617-6 

 

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
…………….. ………………….. beviljas inte ett femte år på det individuella program-
met på Marks Gymnasiesärskola. 
 

Ärendet 
Föräldrar till ………… ………… …………, ……….–……., som går på gymnasiesärsko-
lans individuella program på Marks Gymnasiesärskola har ansökt om ett 
femte år för ……... 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 

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

………… ……….. ………… beviljas inte ett femte år på det individuella pro-gram-
met på Marks Gymnasiesärskola. 
 
Dagens sammanträde 
Rektor Laila Grönesjö redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

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

 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare  
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§ 61/2019   Dnr 2018-133 003-10 

 
Redovisning av dataskyddsarbetet 

Ärendet 
Av kommunens riktlinjer gällande personuppgiftshantering framgår det bland 
annat att dataskyddsombudet årligen ska redovisa för nämnden eller bolags-
styrelsen hur dataskyddsarbetet fortlöper.  
 
Nämnden får vid dagens sammanträde information om hur dataskyddsarbetet 
fortlöper och vilka brister som har framkommit när dataskyddsombudet gjort 
stickprov.  

 
Dagens sammanträde 
Dataskyddsombud Marielle Neander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15 (33) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 62/2019   Dnr 2018-133 003-11 

 

Val av dataskyddsombud     

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden 15 juni – 31 
augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 
 
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 sep-
tember 2019. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgifts-ansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Barn- och utbildningsnämnden har 
utsett ett tillfälligt dataskyddsombud fram tills dataskyddsombudet som re-
kryteras påbörjar sin tjänst. Rekryteringen är nu klar och nytt beslut om data-
skyddsombud behöver därför fattas. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-06 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-08, § 55 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-12, § 119 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 
 
Dagens sammanträde 
Dataskyddsombud Marielle Neander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud un-
der perioden 15 juni – 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 

Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 sep-
tember 2019. 

 

Förslaget antas. 

________________ 
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§ 63/2019   Dnr 2019-88 600-3 
  

Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ung-
domsarbetet 0–20 år 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Presidiet ska ingå i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ung-
domsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0–20 år. 
 
Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för 
barn- och ungdomsarbetet 0–20 år enligt upprättat förslag. 
 

Ärendet 
Styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0–20 år arbetar på uppdrag från 
presidiegruppen bestående av presidierna från socialnämnden, barn- och ut-
bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nu har ärendet aktuali-
serats genom att folkhälsosamordnartjänsterna överförts till kommunstyrel-
sen. Uppdragsbeskrivningen behöver därför revideras för att korrekt belysa 
myndighetstillhörigheten. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 32, och lämnat följande förslag till beslut:  

Presidiet ska ingå i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ung-
domsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0–20 år. 
 
Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för 
barn- och ungdomsarbetet 0–20 år enligt upprättat förslag. 
 
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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§ 64/2019   Dnr 2016-155 291-26 

 
Återkoppling förvaltningschefens uppdrag gällande Örby-
skolan årskurs 7–9 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11, § 35, att förvaltnings-
chef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan för överfö-
ringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt att återkomma 
med förslag på Örbyskolans framtida användning i övrigt. 
  
Nämnden får vid dagens sammanträde en redovisning av uppdraget.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 
 

________________ 
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§ 65/2019   Dnr 2019-36 041-7 

 

Budget 2020–2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2020–
2023. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär 2,8 mnkr för tillkommande lokalkostna-
der för år 2020 respektive 17,2 mnkr för år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär ramökning med 3,5 mnkr för tillkom-
mande elever i särskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär att erhålla de delar av det generella 
statsbidraget som avser nämndens verksamhetsområde. 
 

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) i en omvärldsa-
nalys. För att kunna lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste föränd-
ringar vägas mot den verksamhet som bedrivs idag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunsty-
relsen senast 2019-06-20. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 30, och lämnat följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2020–
2023. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär 2,8 mnkr för tillkommande lokalkostna-
der för år 2020 respektive 17,2 mnkr för år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär ramökning med 3,5 mnkr för tillkom-
mande elever i särskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär att erhålla de delar av det generella 
statsbidraget som avser nämndens verksamhetsområde. 
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander, ekonomer Johan Höglund och Marie 
Wank 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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§ 66/2019   Dnr 2019-86 041-3  
  

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. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat resursfördelningsmodellen 
och nämnden får vid dagens sammanträde ta del av resultatet. 

 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Johan Sundqvist, ekonomerna Johan Höglund och Marie 
Wank redogör för ärendet. 
 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 67/2019   Dnr 2018-324 600-56 
 

Prislista Sjuhärad läsåret 2019/2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för läsåret 
2019/2020 enligt följande: 
 
(Priser angivna utan moms) 
Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 79,41 
Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,16 
Förskoleklass  Pris per elev/år 61 958 
Grundskola, åk 1–6 Pris per elev/år 81 849 
Grundskola, åk 7–9 Pris per elev/år 93 916 
Fritidshem 6–12 år Pris per barn/år 31 123 
 

Ärendet 
Under våren 2019 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya 
priser för interkommunal ersättning mellan Sjuhärads kommuner. Huvudprin-
cipen för prislistan bygger på de åtta sjuhäradskommunernas budgetar och 
ersättningar till fristående verksamhet. Kommunerna med lägst respektive 
högst värde har exkluderats vid beräkningen av den genomsnittliga ersätt-
ningen. 
 
Prislistan har godkänts av förvaltningscheferna för barnomsorg och grund-
skola inom Sjuhärads kommunalförbund. Enligt överenskommelsen ska re-
spektive kommun besluta om ny prislista som ska gälla för innevarande år. 
 
För förskolan debiteras ett timpris utifrån barnens schematimmar/vecka. För 
övriga verksamheter debiteras pris per barn i fritidshem och antal elever i 
grundskola/förskoleklass. I priset är exkluderat barnomsorgsavgiften för för-
skola och fritidshem som respektive placeringskommun debiterar föräldrarna. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-27 

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

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 
ny prislista för läsåret 2019/2020 enligt följande: 

(Priser angivna utan moms) 
Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 79,41 
Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,16 
Förskoleklass  Pris per elev/år 61 958 
Grundskola, åk 1–6 Pris per elev/år 81 849 
Grundskola, åk 7–9 Pris per elev/år 93 916 
Fritidshem 6–12 år Pris per barn/år 31 123 
 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 68/2019   Dnr 2018-324 600-57 
 

Prislista individintegrerad särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Föreslagna grundbelopp och bidragsbelopp för individintegrerad särskola och 
fritidshem för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller 
barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommu-
nen ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidrags-
beloppen ska fastställas så att de motsvarar kostnaderna för barn och elever 
som är placerade i kommunen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-27 

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

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att föreslagna grundbelopp och bidragsbelopp för individ-
integrerad särskola och fritidshem för kalenderåret 2019 fastställs av barn- 
och utbildningsnämnden. 

Förslaget antas. 

________________ 
 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24 (33) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 2019-06-11 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 69/2019   Dnr 2017-204 600-12 

 

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Riksprislistan ska gälla som prislista till fristående naturbruksgymnasier. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-14, § 107 samt 2018-06-
12, § 65, att riksprislistan gäller som skolpeng till fristående naturbruksgym-
nasier läsåret 2017/2018 och 2018/2019 istället för samverkansavtalet med 
Västra Götalandsregionen (VGR). Om riksprislistan ska fortsätta gälla behöver 
nämnden ta ett nytt beslut. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 31, och lämnat ärendet till nämnden utan förslag till beslut. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att riksprislistan ska gälla som prislista till fristående na-
turbruksgymnasier. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 70/2019   Dnr 2019-93 600-4 

 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner nytt 
förslag på samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kom-
munalförbund. 
 

Ärendet 
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kom-
munerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kom-
muner. Parterna överenskom att utgöra ett samverkansområde för de utbild-
ningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007 träffades det en 
överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett 
nytt samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som av-
talspart och där elever folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde an-
söka och bli förstahandsmottagna. 
 
Ett nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad har tagits 
fram. Avtalet avser att börja gälla 1 januari 2020 och ska gälla tills vidare. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 31, och lämnat följande förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner nytt 
förslag på samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kom-
munalförbund. 
 
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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§ 71/2019   Dnr 2019-94 6101-5 

 

Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår 
för elev 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för …………… 
…………. ………, med ett tionde skolår då kunskapskraven för årskurs nio ej upp-
nåtts. 
 

Ärendet 
Montessoriskolan Pärlan ansöker om ett tionde skolår för en elev. Frågan om 
skolpliktens senare upphörande regleras i 7 kap. 15–16 §§ skollagen. En elev 
i grundskolan har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år om 
kunskapskraven inte uppnåtts. Det är elevens hemkommun som prövar om 
skolplikten ska upphöra senare. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det rektor som 
tar beslut om förlängd skolplikt. Då Montessoriskolan Pärlan är en fristående 
skola, och inte omfattas av barn- och utbildningsnämndens delegationsord-
ning, är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut i ärendet. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-27 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga 
skolplikten för …………   ……………… med ett tionde skolår då kunskapskraven 
för årskurs nio ej uppnåtts. 

_____________ 
Skickas till: 
Montessoriskolan Pärlan 
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§ 72/2019   Dnr 2019-94 6101-6 

 

Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår 
för elev 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för 
…………….. …………………. med ett tionde skolår då kunskapskraven för 
årskurs nio ej uppnåtts. 
 

Ärendet 
Montessoriskolan Pärlan ansöker om ett tionde skolår för en elev. Frågan om 
skolpliktens senare upphörande regleras i 7 kap. 15–16 §§ skollagen. En elev 
i grundskolan har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år om 
kunskapskraven inte uppnåtts. Det är elevens hemkommun som prövar om 
skolplikten ska upphöra senare. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det rektor som 
tar beslut om förlängd skolplikt. Då Montessoriskolan Pärlan är en fristående 
skola, och inte omfattas av barn- och utbildningsnämndens delegationsord-
ning, är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut i ärendet. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-27 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för 
…………….. …………… med ett tionde skolår då kunskapskraven förårskurs 
nio ej uppnåtts. 
 
_____________ 
Skickas till: 
Montessoriskolan Pärlan 
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§ 73/2019   Dnr 2019-32 002-8 

 

Revidering av delegationsordningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förskolechef tas bort från delegationsordningen och ersätts med rektor. 
 
Följande punkter tillförs delegationsordningen: 
 
-  2.1.12 och 3.1.7 Beslut om tillträdesförbud till skola. Delegat verksam-

hetschef. 
 
- 3.2.10 Godkännande av den slutliga antagningen till gymnasiet. Delegat 

förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
 
- 3.2.11 Beslut om obehörighet till gymnasieskola. Delegat förvaltningschef 

med rätt att vidaredelegera. 
 
Punkterna 3.2.10 – 3.2.16 får ny numrering: 3.2.12 – 3.1.18. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning fastställd i sin helhet 2019-
03-12, § 26, över de beslut som nämnden delegerar till utskott, en ledamot 
eller ersättare eller till en anställd i kommunen.  
 
Delegationsordningen behöver nu revideras beroende på lagförändringar samt 
att fyra punkter bör läggas till i förteckningen. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-15 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 
maj 2019, § 33, och lämnat följande förslag till beslut: 
Förskolechef tas bort från delegationsordningen och ersätts med rektor. 
 
Följande punkter tillförs delegationsordningen: 
 

- 2.1.12 och 3.1.7 Beslut om tillträdesförbud till skola. Delegat verksam-
hetschef. 

 
- 3.2.10 Godkännande av den slutliga antagningen till gymnasiet. Dele-

gat förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 
 

- 3.2.11 Beslut om obehörighet till gymnasieskola. Delegat förvaltnings-
chef med rätt att vidaredelegera. 

 
Punkterna 3.2.10 – 3.2.16 får ny numrering: 3.2.12 – 3.1.18. 
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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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§ 74/2019    
 

Rapport från kontaktpolitiker 
Bodil Wennerström (S) har varit och besökt Näktergalens förskola. Förskolan 
arbetar med Reggio Emilia-pedagogik. Personalen har varit på fortbildning i 
ämnet. Bra samarbete med andra förskolor i kommunen och synliggör olika 
kulturer. Bodil Wennerström (S) fick en fantastisk upplevelse vid besöket.   

 

Leif Sternfeldt (C) informerar om att han ska medverka på skolavslutningen 
på Habyskolan och Parkskolan. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 75/2019 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
 

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

• Förvaltningen arbetar med att hitta former för att stödja rektorer i sitt 
arbete med det kommande läsåret, bland annat har det hållits en 
workshop. 

• Workshop om läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. 

• Pågående rekrytering 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 76/2019 

  

Redovisning av meddelanden 
 

1) Dnr 2016-155 291-25 

KF § 85 2019 utökning av investeringsbudget för idrottshallar 

2) Dnr 2018-391 1081-16 

Namninsamling Öxabäckskolan  

3)  

KF § 93 2019 Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

4) Dnr 2018-184 314 606-3 

Beslut från Skolinspektionen 

5) Dnr 2018-74 606-5 

Beslut från Skolinspektionen 

6) Dnr 2019-69 606-4 

Beslut från Skolinspektionen 

 
________________ 
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§ 77/2019  

Redovisning av delegationsbeslut 
1) Dnr 2019-89 606-1, -2 

Barn- och elevombudet 

2) Dnr 2019-84 606-2 

Svar på begäran om yttrande  

3) Dnr 2019-83 606-2 

Yttrande till Barn- och elevombudet 

4) Dnr 2019-17 606-3, -4 

Avtal med Svenljunga kommun avseende interkommunal ersättning 

5) Dnr 2019-61 402-6 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU), basket Fal-
kenberg kommun 

6) Dnr 2019-61 402-7 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU), fotboll Fal-
kenberg kommun 

7) Dnr 2019-95 600-1 

Uppdragsspecifikation systemadministration  

8)  

Beslutsattest 

9)  

Anställningsavtal 190501–190531 

10)  

Tjänstledigheter 190501–190531 

 

________________ 
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	_____________

	§ 56/2019   Dnr 2016-199 290-17
	Byggnation av förskola i Skene
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas.
	Förvaltningschef får i uppdrag att utreda var förskolan ska placeras och hur förskolan ska utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstillväxt.
	Förvaltningschef får i uppdrag att skyndsamt beställa en projektering av tek-nik- och serviceförvaltningen av en förskola med plats för 100 barn.
	Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-09-13.
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämnden gav i beslut 2016-10-13 förvaltningen i
	uppdrag att utreda behov av en ny förskola i Skene. Nämnden fick en
	presentation av teknik- och serviceförvaltningen 2017-10-19, § 81,
	där visades förslag på en nybyggd förskola på området kring
	Ängahagen samt förslag på ombyggnation av Tingvallaskolan till
	förskola. Därefter har förslag kommit om att den nya förskolan ska
	placeras vid Lindäng.
	Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05, § 116, att en byggnation av
	förskola i Skene ska påbörjas omgående.
	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
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Om- och nybyggnation av skola i Skene
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur förskoleklass till årskurs nio i Skene bör utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstillväxt.
	I utredningsuppdraget ingår att föreslå lämplig tidpunkt och utformning av dialogmöten med föräldrar inom upptagningsområdet.
	Förvaltningschef får i uppdrag att beställa en projektering av skollokaler för förskoleklass till årskurs nio i Skene av teknik- och serviceförvaltningen.
	Uppdragen redovisas på nämndens möte 2019-11-07.
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav i beslut 2016-08-25 förvaltningen i uppdrag att utreda var en ny F-6 skola kan byggas vid Ängahagsområdet. Uppdraget återrapporterades av teknik- och serviceförvaltningen 2017-10-19, § 81, där visades tr...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Om- och tillbyggnad av Stommenskolan
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Förvaltningschef får i uppdrag att utreda hur Stommenskolan bör utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad befolkningstill-växt.
	Förvaltningschef får i uppdrag att utreda särskolans placering.
	Förvaltningschef får i uppdrag att tillsammans med teknik- och serviceförvalt-ningen utreda skolans nuvarande status.
	Uppdragen redovisas på nämndens sammanträde 2019-10-17.
	Ärendet
	2017-02-09, § 9, begär barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen omgående beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre ombyggnation av Stommenskolan som bör vara klar till läsårsstart 2018/2019. Förstudien bör innehålla olika lö...
	2018-09-13, § 74, beslutar teknik- och servicenämnden att förstudien godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till barn- och utbildningsnämnden för information.
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Revidering av skolskjutsregler
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av gällande skolskjutsregler enligt bifogat förslag vilket innebär följande större förändringar:
	• Administrationskostnaden för borttappat skolkort höjs från 100 kronor till 200 kronor.
	• Vid planerad operation kan en elev ansöka om skolskjuts.
	• Elever på grundsärskola har rätt att ansöka om skolskjuts till fritidsplacering vilket omprövas årligen av rektorn.
	• Delegation förändras så särskolans rektor beslutar för punkt 3 och 9 samt för gymnasiesärskolan. Verksamhetschef beslutar för punkt 15 och handläggares närmsta chef för punkt 17.
	Reservation
	Natalia E Henriksson (SD), Anne-Li Glansin (SD) och Jelina Rolandsson Thomasdotter (SD) reserverar sig mot beslutet.
	Ärendet
	Av skollagen framgår att en elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Hänsyn ska tas till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättni...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Den administrativa delen avlastas då man inte behöver hantera dessa beslut ifall alla elever inom grundsärskolan får automatisk skolskjuts.
	______________

	Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	…………….. ………………….. beviljas inte ett femte år på det individuella programmet på Marks Gymnasiesärskola.
	Ärendet
	Föräldrar till ………… ………… …………, ……….–……., som går på gymnasiesärskolans individuella program på Marks Gymnasiesärskola har ansökt om ett femte år för ……...
	Ärendets behandling
	………… ……….. ………… beviljas inte ett femte år på det individuella pro-grammet på Marks Gymnasiesärskola.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Redovisning av dataskyddsarbetet
	Ärendet
	Av kommunens riktlinjer gällande personuppgiftshantering framgår det bland annat att dataskyddsombudet årligen ska redovisa för nämnden eller bolagsstyrelsen hur dataskyddsarbetet fortlöper.
	Nämnden får vid dagens sammanträde information om hur dataskyddsarbetet fortlöper och vilka brister som har framkommit när dataskyddsombudet gjort stickprov.
	Dagens sammanträde

	Val av dataskyddsombud
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden 15 juni – 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander.
	Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 september 2019.
	Ärendet
	Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgifts-ansvarig inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Barn- och utbildningsnämnden har utsett ett tillfälligt dataskyddsombud fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. Rekr...
	Ärendets behandling
	Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0–20 år
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Presidiet ska ingå i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0–20 år.
	Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0–20 år enligt upprättat förslag.
	Ärendet
	Styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0–20 år arbetar på uppdrag från presidiegruppen bestående av presidierna från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nu har ärendet aktualiserats genom att folkhälsosamordna...
	Ärendets behandling
	Presidiet ska ingå i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ung-domsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0–20 år.
	Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0–20 år enligt upprättat förslag.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________

	Återkoppling förvaltningschefens uppdrag gällande Örby-skolan årskurs 7–9
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11, § 35, att förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan för överföringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt att återkomma med förslag på Örbyskolans fra...
	Nämnden får vid dagens sammanträde en redovisning av uppdraget.
	Dagens sammanträde

	Budget 2020–2023
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2020–2023.
	Barn- och utbildningsnämnden begär 2,8 mnkr för tillkommande lokalkostnader för år 2020 respektive 17,2 mnkr för år 2021.
	Barn- och utbildningsnämnden begär ramökning med 3,5 mnkr för tillkommande elever i särskolan.
	Barn- och utbildningsnämnden begär att erhålla de delar av det generella statsbidraget som avser nämndens verksamhetsområde.
	Ärendet
	Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus ska ligga på långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsförändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender) i en omvärldsanalys. För att kunna lägga et...
	Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunstyrelsen senast 2019-06-20.
	Ärendets behandling
	Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2020–2023.
	Barn- och utbildningsnämnden begär 2,8 mnkr för tillkommande lokalkostna-der för år 2020 respektive 17,2 mnkr för år 2021.
	Barn- och utbildningsnämnden begär ramökning med 3,5 mnkr för tillkom-mande elever i särskolan.
	Barn- och utbildningsnämnden begär att erhålla de delar av det generella statsbidraget som avser nämndens verksamhetsområde.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________

	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.
	Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat resursfördelningsmodellen och nämnden får vid dagens sammanträde ta del av resultatet.
	Dagens sammanträde
	Utvecklingsledare Johan Sundqvist, ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.
	________________

	Prislista Sjuhärad läsåret 2019/2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för läsåret 2019/2020 enligt följande:
	(Priser angivna utan moms)
	Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 79,41
	Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,16
	Förskoleklass  Pris per elev/år 61 958
	Grundskola, åk 1–6 Pris per elev/år 81 849
	Grundskola, åk 7–9 Pris per elev/år 93 916
	Fritidshem 6–12 år Pris per barn/år 31 123
	Ärendet
	Under våren 2019 har skolekonomerna i respektive kommun tagit fram nya priser för interkommunal ersättning mellan Sjuhärads kommuner. Huvudprincipen för prislistan bygger på de åtta sjuhäradskommunernas budgetar och ersättningar till fristående verksa...
	Prislistan har godkänts av förvaltningscheferna för barnomsorg och grundskola inom Sjuhärads kommunalförbund. Enligt överenskommelsen ska respektive kommun besluta om ny prislista som ska gälla för innevarande år.
	För förskolan debiteras ett timpris utifrån barnens schematimmar/vecka. För övriga verksamheter debiteras pris per barn i fritidshem och antal elever i grundskola/förskoleklass. I priset är exkluderat barnomsorgsavgiften för förskola och fritidshem so...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.
	Beslutsgång
	(Priser angivna utan moms)
	Förskola, barn 1–2 år     Pris per timma 79,41
	Förskola, barn 3–5 år    Pris per timma 61,16
	Förskoleklass  Pris per elev/år 61 958
	Grundskola, åk 1–6 Pris per elev/år 81 849
	Grundskola, åk 7–9 Pris per elev/år 93 916
	Fritidshem 6–12 år Pris per barn/år 31 123
	________________

	Prislista individintegrerad särskola
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Föreslagna grundbelopp och bidragsbelopp för individintegrerad särskola och fritidshem för kalenderåret 2019 fastställs av barn- och utbildningsnämnden.
	Ärendet
	När elever eller barn, folkbokförda i Marks kommun, är placerade i skola eller barnomsorg i annan kommun eller hos fristående huvudman betalar kommunen ersättning till den som bedriver undervisningen eller omsorgen. Bidragsbeloppen ska fastställas så ...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.
	Beslutsgång
	________________

	Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Riksprislistan ska gälla som prislista till fristående naturbruksgymnasier.
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-14, § 107 samt 2018-06-12, § 65, att riksprislistan gäller som skolpeng till fristående naturbruksgymnasier läsåret 2017/2018 och 2018/2019 istället för samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen (VGR...
	Ärendets behandling
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 maj 2019, § 31, och lämnat ärendet till nämnden utan förslag till beslut.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner nytt förslag på samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund.
	Ärendet
	Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner. Parterna överenskom att utgöra ett samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens he...
	Ett nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad har tagits fram. Avtalet avser att börja gälla 1 januari 2020 och ska gälla tills vidare.
	Ärendets behandling
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 maj 2019, § 31, och lämnat följande förslag till beslut:
	Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner nytt förslag på samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kom-munalförbund.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________

	Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår för elev
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för …………… …………. ………, med ett tionde skolår då kunskapskraven för årskurs nio ej uppnåtts.
	Ärendet
	Montessoriskolan Pärlan ansöker om ett tionde skolår för en elev. Frågan om skolpliktens senare upphörande regleras i 7 kap. 15–16 §§ skollagen. En elev i grundskolan har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år om kunskapskraven inte u...
	Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det rektor som tar beslut om förlängd skolplikt. Då Montessoriskolan Pärlan är en fristående skola, och inte omfattas av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, är det barn- och utbi...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________

	Ansökan från Montessoriskolan Pärlan om ett tionde skolår för elev
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för
	…………….. …………………. med ett tionde skolår då kunskapskraven för
	årskurs nio ej uppnåtts.
	Ärendet
	Montessoriskolan Pärlan ansöker om ett tionde skolår för en elev. Frågan om skolpliktens senare upphörande regleras i 7 kap. 15–16 §§ skollagen. En elev i grundskolan har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år om kunskapskraven inte u...
	Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det rektor som tar beslut om förlängd skolplikt. Då Montessoriskolan Pärlan är en fristående skola, och inte omfattas av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, är det barn- och utbi...
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga skolplikten för …………….. …………… med ett tionde skolår då kunskapskraven förårskurs nio ej uppnåtts.
	_____________

	Revidering av delegationsordningen
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Förskolechef tas bort från delegationsordningen och ersätts med rektor.
	Följande punkter tillförs delegationsordningen:
	-  2.1.12 och 3.1.7 Beslut om tillträdesförbud till skola. Delegat verksamhetschef.
	- 3.2.10 Godkännande av den slutliga antagningen till gymnasiet. Delegat förvaltningschef med rätt att vidaredelegera.
	- 3.2.11 Beslut om obehörighet till gymnasieskola. Delegat förvaltningschef med rätt att vidaredelegera.
	Punkterna 3.2.10 – 3.2.16 får ny numrering: 3.2.12 – 3.1.18.
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning fastställd i sin helhet 2019-03-12, § 26, över de beslut som nämnden delegerar till utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen.
	Delegationsordningen behöver nu revideras beroende på lagförändringar samt att fyra punkter bör läggas till i förteckningen.
	Ärendets behandling
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 maj 2019, § 33, och lämnat följande förslag till beslut:
	Förskolechef tas bort från delegationsordningen och ersätts med rektor.
	Följande punkter tillförs delegationsordningen:
	- 2.1.12 och 3.1.7 Beslut om tillträdesförbud till skola. Delegat verksam-hetschef.
	- 3.2.10 Godkännande av den slutliga antagningen till gymnasiet. Delegat förvaltningschef med rätt att vidaredelegera.
	- 3.2.11 Beslut om obehörighet till gymnasieskola. Delegat förvaltningschef med rätt att vidaredelegera.
	Punkterna 3.2.10 – 3.2.16 får ny numrering: 3.2.12 – 3.1.18.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	_____________

	Rapport från kontaktpolitiker
	________________

	Aktuella händelser
	Dagens sammanträde
	________________
	Redovisning av meddelanden
	Redovisning av delegationsbeslut


