SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetskott
2017-01-26

Plats och tid

Kommunhuset 26 januari 2016 kl. 13.30 – 16.30

Beslutande

L
M
KD
S
S

Sofia Sjöstrand, ordförande
Anders Lindal tjänstgör för Ann-Christine
Andreasson (C)
Elise Arnell
Yasin Abbes tjänstgör för Urban Jernberg (S)
Bodil Wennerström

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare S

Jonny Karlsson

Tjänstemän

Lena Ilhage, nämndsekreterare
Dennis Reinhold, förvaltningschef
Kim Westerberg, handläggare
Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef
Kenny Fredholm, verksamhetschef
Johan Höglund, ekonom
Emil Klasson, ekonom

Utses att justera

Bodil Wennerström

Justeringens plats och tid

Kinna 2017-01-26

Underskrifter Sekreterare
Lena Ilhage
Ordförande
Sofia Sjöstrand
Justerare
Bodil Wennerström

Utdragsbestyrkande

§
§
§
§
§
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4
5-8
9-10
9-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-26

Anslaget är uppsatt

2017-01-27 – 2017-02-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Kinna

Underskrift
Lena Ilhage

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26

Innehållsförteckning

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid Sätilaskolan, boende i Ryda Ekhaga

§1

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Örbyskolan

§2

Översyn av skolskjutszoner Lyckeskolan

§3

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet

§4

Ny förskola och skola i Ubbhult - begäran om förstudie

§5

Ny förskola i Skene – begäran om förstudie

§6

Inre ombyggnation Stommenskolan – begäran om förstudie

§7

Inre ombyggnation Kunskapens hus – begäran om förstudie

§8

Budget 2018

§9

Årsrapport 2016

§ 10

Revidering av delegationsordning

§ 11

Revisionsrapport statsbidrag för flyktingmottagande

§ 12

Aktuella händelser

§ 13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 1/2017

Dnr 2016-220 623-3

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid
Sätilaskolan XXXXXXXXXXXXXXXX
Arbetsutskottets beslut
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då inga särskilda skäl har
framkommit.

Ärende
Vårdnadshavaren till XXXXXXXXXXXXXXXXXX begär om avsteg från kommunens skolskjutsregler. XXXXXXX går i årskurs 7 på Sätilaskolan och bor på
väg 1611, även kallad Hultavägen. XXXXXXX är inte berättigad till skolskjuts
enligt kommunens skolskjutszoner.

Ärendets behandling
Bilder från skolvägen
Tjänsteskrivelse 2017-01-11
Begäran om avsteg 2016-11-04

Dagens sammanträde
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då inga särskilda skäl har framkommit.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 2/2017

Dnr 2016-251 623-5

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid
Örbyskolan
Arbetsutskottets beslut
-

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då inga särskilda skäl
har framkommit.

-

Det är fortfarande bussbolagens beslut om en elev som inte är berättigad
till skolskjuts ska få åka med eller inte.

Ärende
Vårdnadshavarna till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx har begärt om avsteg från kommunens skolskjutsregler. Detta på grund av trafikförhållandena på Skutesjövägen, främst under vinterhalvåret. xxxxxxxxxx går i årskurs 4 på Örbyskolan och är inte berättigad till skolskjuts enligt kommunens skolskjutszoner.
Vårdnadshavarna vill även se över möjligheten att köpa/ansöka om ett ”busskort” som innebär att xxxxxxxxxx får åka med i mån av plats i den upphandlade skolskjutsen.

Ärendets behandling
Bilder från skolvägen
Tjänsteskrivelse 2017-01-09
Kompletterande information från vårdnadshavare 2016-12-13
Begäran om avsteg 2016-11-22

Dagens sammanträde
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att:
-

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då inga särskilda skäl
har framkommit.
Det bör fortsätta vara bussbolagens beslut om en elev som inte är berättigad till skolskjuts ska få åka med eller inte.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 3/2017

Dnr 2017-15 623-2

Översyn av skolskjutszon Lyckeskolan
Arbetsutskottets beslut
Skolskjutszonen för Lyckeskolan flyttas enligt förslaget under tiden undervisningen sker i ersättningsskola vid Kaskad.

Ärende
Under tiden som ny högstadieskola projekteras och byggs i Kinna kommer
Lyckeskolans elever att gå i en ersättningsskola vid Kaskad. Därför behöver
översyn av skolskjutszonen där det framgår vilka elever som har rätt till skolskjuts göras.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2017-01-16
Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-07 § 87

Dagens sammanträde
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att skolskjutszonen för Lyckeskolan flyttas enligt
förslaget ovan under tiden undervisningen sker i ersättningsskola vid Kaskad.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 4/2017

Dnr 2016-273 600-2

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Ungdomsutvecklarnas nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsförvaltningen med placering
inom elevhälsan. Förändringen gäller från och med höstterminens start
2017.

-

Ungdomsutvecklarnas uppdrag ändras i enlighet med förslaget och uppdraget utvärderas kontinuerligt

-

Styrgruppen för barn och unga kvarstår i nuvarande form med representanter från socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden

-

Finansiering sker med samma procentuella fördelning som tidigare mellan
berörda nämnder. Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras
med samma procentuella fördelning

Ärendet
Från och med hösten 2015 har ungdomsutvecklarnas uppdrag och tillhörighet
diskuterats i styrgruppen för barn- och unga i syfte att ge ungdomsutvecklarna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Förslaget vilket ska behandlas i berörda nämnder; socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt
kultur- och fritidsnämnd i februari 2017.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2016-12-27

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att
Ungdomsutvecklarnas nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. Förändringen föreslås gälla från och med höstterminens start 2017.
Ungdomsutvecklarnas uppdrag ändras i enlighet med förslaget och uppdraget
utvärderas kontinuerligt
Styrgruppen för barn och unga kvarstår i nuvarande form med representanter
från socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
Finansiering sker med samma procentuella fördelning som tidigare mellan berörda nämnder. Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras med
samma procentuella fördelning

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 5/2017

Dnr 2016-275 291-2

Ny förskola och skola i Ubbhult – begäran om förstudie
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen om nybyggnation
av Ubbhultskolan och Ubbhult förskola. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

Ärendet
Ubbhultskolans nuvarande bygglov är tillfälligt och upphör om 5 år. Förskolan
är belägen i tre olika byggnader och består delvis av paviljonger.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen om nybyggnation av Ubbhultskolan och Ubbhult förskola. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 6/2017

Dnr 2016-199 200-3

Ny förskola i Skene – begäran om förstudie
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen om nybyggnation
av förskola i Skene. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

Ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att utreda behov och eventuell placering av en ny
förskola i Skene. För att komma vidare i uppdraget behöver en förstudie göras tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2017-01-13
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen om nybyggnation av förskola i Skene. Förstudien bör innehålla
olika lösningar samt kostnadsförslag.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 7/2017

Dnr 2016-274 291-2

Inre ombyggnation Stommenskolan – begäran om förstudie
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen för inre ombyggnation av Stommenskolan. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

Ärendet
Stommenskolan är trångbodd och skolan saknar arbetsrum och kompletterande undervisningssalar.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen för inre ombyggnation av Stommenskolan. Förstudien bör innehålla
olika lösningar samt kostnadsförslag.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 8/2017

Dnr 2016-276 291-2

Inre ombyggnation Kunskapens hus – begäran om förstudie
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen för inre ombyggnation av Kunskapens hus. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

Ärendet
Kunskapens hus är trångbott och det saknas undervisningssalar. Möjligheten
till bättre lokalutnyttjande behöver ses över.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15, § 107, dnr 2015-91 600-11

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Kenny Fredholm föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förstudie begärs från teknik- och serviceförvaltningen för inre ombyggnation av Kunskapens hus. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 9/2017

Dnr 2017-20 041-1

Budget 2018
Ärendet
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på
långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsförändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender). För att kunna
lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste förändringar vägas mot den
verksamhet som bedrivs idag.
Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till kommunstyrelsen senast 2017-05-16.
På dagens möte redogörs för hur nämndens verksamhet kan rymmas inom
ram 2018. Förutsättningarna är dock ännu inte helt klara.

Dagens sammanträde
Ekonom Emil Klasson och Johan Höglund redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ordförande tackar för informationen

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 10/2017

Dnr 2017-6 042-3

Årsrapport 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Årsrapporten för 2016 godkänns och resultatet fastställs till -0,1 miljoner
kronor.

-

Begäran om att få använda 1 mnkr av tidigare års ackumulerade resultat
till fortsatt satsning på digital lärmiljö samt utveckling av fritidshemmen
och kvalitetscertifiering.

Ärendet
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rapporten syftar till att redogöra för utfallet av verksamheten och den ekonomiska
ställningen vid räkenskapsårets slut.

Ärendets behandling
Årsrapport skickad till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-12-28

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Dennis Reinhold och ekonomerna Johan Höglund och Emil
Klasson föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att:
Årsrapporten för 2016 godkänns och resultatet fastställs till -0,1 miljoner kronor.
Begäran om att få använda 1 mnkr av tidigare års ackumulerade resultat till
fortsatt satsning på digital lärmiljö samt utveckling av fritidshemmen och kvalitetscertifiering.

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

________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 11/2017

Dnr 2016-1 002-12

Revidering av delegationsordning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Följande utgår
- Delegaten: Handläggare för vårdnadsbidrag
- 8.1.4 Beslut om vårdnadsbidrag
- 8.1.5 Återkrävande av vårdnadsbidrag
- 8.1.6 Efterge återbetalningsskyldighet av vårdnadsbidrag
Följande punkter får en ny numrering
- 8.1.7 – 8.1.12 får istället numreringen 8.1.4 – 8.1.9
Tillägg till punkten 4.1.4: Beslut om att elever inom utbildning i svenska för
invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg.
Redaktionella ändringar i punkt 4.2.3.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning fastställd i sin helhet senast
2016-02-04 över de beslut som nämnden delegerar till utskott, en ledamot
eller ersättare eller till en anställd i kommunen.
Beroende på lagförändringar behöver några revideringar göras.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2016-12-28

Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Lena Ilhage föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (18)
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2017-01-26

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att
Följande utgår
-

Delegaten: Handläggare för vårdnadsbidrag

-

8.1.4 Beslut om vårdnadsbidrag

-

8.1.5 Återkrävande av vårdnadsbidrag

-

8.1.6 Efterge återbetalningsskyldighet av vårdnadsbidrag

Följande punkter får en ny numrering
8.1.7 – 8.1.12 får istället numreringen 8.1.4 – 8.1.9
Tillägg till punkten 4.1.4: Beslut om att elever inom utbildning i svenska för
invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg.
Redaktionella ändringar i punkt 4.2.3.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 12/2017

Dnr 2016-87 623-17

Revisionsrapport statsbidrag för flyktingmottagande
Arbetsutskottets förslag till beslut
-

Förslag på svar till revisionen på granskningen av rutiner för statsbidrag
inom flyktingmottagandet, 2017-01-04, skickas till revisorerna som nämndens svar.

Ärendet
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om nämnderna har
en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen vad
gäller ansökan om statsbidrag inom flyktingmottagandet i allt väsentligt fungerar bra men den kan förbättras på vissa områden. De önskar nämndernas
kommentar kring sina iakttagelser senast 2017-02-28.

Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse 2017-01-04
Förslag på svar till revisionen på granskningen av rutiner för statsbidrag inom
flyktingmottagandet, 2017-01-04
Missiv från revisorerna, 2016-11-20
Revisionsrapport från PwC, november 2016

Dagens sammanträde
Enhetschef Lena Ilhage föredrar ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förslag på svar till revisionen på granskningen
av rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet, 2017-01-04, skickas till
revisorerna som nämndens svar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.
________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (18)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-01-26
§ 13/2017

Aktuella händelser
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Dennis Reinhold redovisar några aktuella händelser.

o

Två nya tillfälliga rektorer på Sätilaskolan finns nu på plats och kommer
att stanna under våren.

o

1–1 införs på högstadierna under 2017.

o

Strängare regler gällande brandsäkerhet påverkar nattomsorgen på
Assbergs förskola och medför att förvaltningen under ett övergångsskede måste ha vaken personal.

Ordförande informerar om att presidiet planerar en strategidag för nämnden
den 9 mars på förmiddagen med start tidigast 8.30.

Ordförande tackar i för informationen

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

