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§ 1/2018   Dnr 2017-121 041-7 

 

Nämndplan 2018 

Ärendet 
Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun ska alla nämnder och bolag varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. 

Nämndplanen är en konkretisering av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

och anger nämndens mål, riktlinjer och uppdrag till förvaltningen. 

Detaljbudgeten, utifrån den ram kommunfullmäktige beslutar, är en del av 

nämndplanen. 

Ärendet är återremitterat och på dagens möte diskuteras olika varianter på 

eventuellt ramtillskott.  

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 61 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-30, § 46 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-07 

Förslag till nämndplan, 2017-12-07 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 104 

 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand och ekonom Johan Höglund föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 2/2018  Dnr 2018-7 042-4 

 

Årsrapport 2017 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Årsrapporten för 2017 godkänns och resultatet fastställs till -4,1 miljoner  
kronor. 
 

Ärende 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året.  

Rapporten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och 

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15 

Årsrapport 2018-01-17 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold och ekonom Johan Höglund redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att årsrapporten för 2017 godkänns och resultatet 

fastställs till -4,1 miljoner kronor. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

________________ 
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§ 3/2018   Dnr 2018-15 042-2 

 

Sammanställning statsbidrag  
 

Ärendet 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att söka alla statsbidrag som går 

att söka och som kan bidra till verksamhetens utveckling. Förvaltningschefen 

redovisar vilka statsbidrag som söks, belopp och vad de ska användas till. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 4/2018   Dnr 2018-2 290-2 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Örbyområdet  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Örbyområ-
det, främst alternativ till Korshögens och Ekgårdens förskola. Förstudien bör 
innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Örbyområdet behöver utökas och det behöver göras en 

bedömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden 

angående förskolorna i Örbyområdet, främst alternativ till Korshögens och  

Ekgårdens förskola. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsför-

slag. 

Beslutsgång  

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

_______________ 
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§ 5/2018   Dnr 2018-3 290-2 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Kinnaområdet  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Kinnaområ-
det. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Kinnaområdet behöver utökas och det behöver göras 

en bedömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fort-

sättning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden 

angående förskolorna i Kinnaområdet. Förstudien bör innehålla olika lösningar 

samt kostnadsförslag. 

Beslutsgång  

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

_______________ 
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§ 6/2018   Dnr 2018-5 290-2 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Sätilaområdet  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Sätila. För-
studien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Sätila behöver utökas och det behöver göras en be-

dömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden 

angående förskolorna i Sätila. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt 

kostnadsförslag. 

Beslutsgång  

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

_______________ 
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§ 7/2018   Dnr 2018-6 290-2 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Horredsområdet  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Horred. 
Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Horred behöver utökas och det behöver göras en be-

dömning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsätt-

ning på nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden 

angående förskolorna i Horred. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt 

kostnadsförslag. 

Beslutsgång  

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

_______________ 
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§ 8/2018   Dnr 2018-4 290-2 

 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Fritslaområdet  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunstyrelsen att de beställer en 
förstudie från teknik- och servicenämnden angående förskolorna i Fritsla.  
Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

 

Ärendet 

Antal förskoleplatser i Fritsla behöver utökas och det behövs göras en bedöm-

ning av nuvarande förskolors ändamålsenlighet. Ärendet är en fortsättning på 

nämndens lokalutredning från 2015. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

 

I ärende BUN 2015–9 600, lokalutredning 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Uppdaterad lokalutredning 2017-03-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär av kom-

munstyrelsen att de beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden 

angående förskolorna i Fritsla. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt 

kostnadsförslag. 

Beslutsgång  

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

_______________ 
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§ 9/2018   Dnr 2016-199 290-8  

 

Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade i maj 2015 en lokalutredning 

kring förskolors och skolors lokaler. Detta var ett uppdrag i samarbete med 

teknik- och serviceförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-10-13 § 82 att förvaltningen i upp-

drag att utreda behov och eventuell placering av en ny förskola i Skene. Ären-

det återrapporterades på sammanträdet 2017-10-19, § 81. Teknik- och ser-

viceförvaltningen presenterade olika förslag gällande skola och förskola i Ske-

neområdet. Presentationen innehöll olika förslag och lösningar men saknade 

kostnadsberäkningar. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 6 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendet lämnas till barn- och utbildningsnämn-

den utan förslag beslut. 

Beslutsgång  

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

_____________ 
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§ 10/2018   Dnr 2018-17 041-1 

 

Anpassningsåtgärder avseende lokaler 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. För-

valtningen återkom till nämnden 2017-12-14 med åtta ärenden. Nämnden be-

slöt att samtliga ärenden återremitteras och förvaltningen får återkomma med 

en fördjupad konsekvensanalys där avvecklingskostnader samt konsekvenser 

gällande personalförsörjning ingår. 

Ärendena kommer att återrapporteras som ett gemensamt ärende på nästa 

möte i barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen redovisar på dagens 

möte i korthet vad den arbetar med i ärendet. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 109, 2017–234 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 110, 2017–264 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 111, 2017–301 290 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 112, 2017–281 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 113, 2017–280 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 114, 2017–302 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 115, 2017–299 291 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14, § 116, 2017–300 291 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 11/2018   Dnr 2016-1 002-22 

  

Revidering av delegationsordningen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
- Lagrummet i kapitel 1 justeras till 6 kap 37–39 §§ 
- Punkt 2.1.1 a) ändras till: riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasse-

rier och sexuella trakasserier. Lagrummet justeras till diskrimineringslagen 
3 kap. 18 §. 

- Punkt 2.1.5 ändras till: Medgivande om uppskjuten skolplikt till hösttermi-
nen det kalenderår barnet fyller 7 år. 

 

 
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 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-17 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-14, § 74 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 12 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-17, § 19 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-04, § 4 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att 

• Lagrummet i kapitel 1 justeras till 6 kap 37-39 §§ 

• Punkt 2.1.1 a) ändras till: riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och 

sexuella trakasserier. Lagrummet justeras till diskrimineringslagen 3 kap. 18 §. 

• Punkt 2.1.5 ändras till: Medgivande om uppskjuten skolplikt till höst-

terminen det kalenderår barnet fyller 7 år. 

Beslutsgång  

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

________________ 
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§ 12/2018 

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om  

• Obehörig person återkom till Strömskolan trots tillsägelser, entrédör-

rarna fick temporärt låsas.  

• Rektor på Sjöbyskolan går vidare till en skola i Kungsbacka. 

• Maria Fransson kommer tillbaka till Mark som enhetschef för elevhäl-

san. Fredrik Höper vikarierar tills hon tillträder. Han har uppdrag att 

göra en elevassistentutredning. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 

 

 


