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§ 53/2018    Dnr 2018-324 600-2 

 

Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och 

Kungsbacka 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för år 2019 
enligt följande: 

    
Förskola, barn 1-2 år       ≤15 tim/vecka 73 570 
Förskola, barn 1-2 år       >15 tim/vecka 183 924 
Förskola, barn 3-5 år       ≤15 tim/vecka 50 027 
Förskola, barn 3-5 år       >15 tim/vecka 125 068 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  ≤15 tim/vecka 65 109 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år  >15 tim/vecka 162 772 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  ≤15 tim/vecka 44 274 
Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år  >15 tim/vecka 110 685 
Förskoleklass    60 819 
Grundskola, åk 1-6   89 649 
Grundskola, åk 7-9   107 579 
Fritidshem    32 416 
Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  736 336 
Grundsärskola, nivå 2   558 867 
Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 
 

Ärendet 
Från och med 2012 antas en gemensam prislista för Marks kommun, Varbergs 

kommun och Kungsbacka kommun. Överenskommelsen antogs den 15 de-

cember 2011 av barn- och utbildningsnämnden, § 158. 

 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner för-

slag till ny prislista för år 2019 enligt följande: 

    

Förskola, barn 1-2 år         ≤15 tim/vecka 73 570 

Förskola, barn 1-2 år         >15 tim/vecka 183 924 

Förskola, barn 3-5 år         ≤15 tim/vecka 50 027 

Förskola, barn 3-5 år         >15 tim/vecka 125 068 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år    ≤15 tim/vecka 65 109 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 1-2 år    >15 tim/vecka 162 772 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år    ≤15 tim/vecka 44 274 

Pedagogisk omsorg, (Fdh) 3-5 år    >15 tim/vecka 110 685 

Förskoleklass    60 819 

Grundskola, åk 1-6   89 649 

Grundskola, åk 7-9   107 579 

Fritidshem    32 416 

Grundsärskola, nivå 1(träningsskola)  736 336 

Grundsärskola, nivå 2   558 867 

Individintegrerade elever  Efter samråd mellan kommunerna 

 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 54/2018   Dnr 2018-317 001-4 

 

Remissvar på förslaget om en samlad enhet för arbets-

marknadsfrågor och vuxenutbildning 

Ärendet 
Koncernledningen i Mark har diskuterat hur arbetsmarknadsfrågor  

skulle kunna hanteras i kommunen. Kommundirektören har därför  

utrett ett framtida läge som innebär att arbetsmarknadsfrågor, vuxen- 

utbildningsverksamhet och försörjningsstöd samlas i en förvalt- 

ning/enhet. Idag är dessa verksamheter spridda på flera olika nämn- 

der och förvaltningar i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-26 att skicka ärendet på 

remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för ett yttrande 

om förslaget. 

 

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde en genomgång av förvaltningens 

synpunkter på förslaget till en samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor och 

vuxenutbildning. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26, § 164 

 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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§ 55/2018   Dnr 2018-333 21-3 

 

Synpunkter på samrådsförslaget till fördjupad översikts-

plan för Mark Nordväst 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som synpunkt på samrådsförslaget. 

 

Ärendet 

I oktober 2013 fick bygg- och miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny för-

djupning av översiktsplan för Mark Nordväst. Samtidigt har arbetet med en 

kommunövergripande översiktsplan bedrivits och den beslutades i april 2017. 

Denna fördjupning ska fungera som underlag för att göra bedömningar vid 

detaljplaner och bygglov. Området Mark Nordväst består av Sätila, Hyssna, 

Ubbhult, Fotskäl och Hajom.   

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-25 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som syn-

punkt på samrådsförslaget. 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 56/2018   Dnr 2018-327 600-2 

 

Skolchef enligt skollagen 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen utses till skolchef en-
ligt skollagen. 
 

Ärendet 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8a §, ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 

gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolche-

fer för delar av verksamheten (lag 2018:608). Bestämmelsen tillämpas första 

gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.   

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förvaltningschef för barn- och utbildningsför-

valtningen utses till skolchef enligt skollagen. 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 57/2018   Dnr 2018-305 006-4 

 

Informationsdag för ny nämnd 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Den 17 januari 2019 är det informationsdag för barn- och utbildningsnämn-
den. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-18, § 96, om sammanträ-

desplan för 2019. I mars och oktober är det heldagar, då det är strategidag 

på förmiddagen och sammanträde på eftermiddagen. Eftersom det är en ny 

mandatperiod behöver ytterligare en heldag planeras in redan nu till den nya 

nämnden, där förtroendevalda får information om den verksamhet som de 

ska ansvara för.     

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-20 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att den 17 januari 2019 är det informationsdag för 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 58/2018    

   

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-

ser: 

• Kommunen väntar tillsyn från Skolinspektionen 2019 

• Boende för ensamkommande asylsökande  

• Om hennes första tid som förvaltningschef i Mark 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 


