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Innehållsförteckning 
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pigornas barnomsorg 

§ 2 
 

Modell för ersättning till fristående enheter § 3  
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Reglering av ersättning till fristående enheter § 5  
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§ 1/2019   Dnr 2019-7 05-2 

 

Upphandling distanskurser vuxenutbildningen 

Arbetsutskottets beslut  
 

Framtaget upphandlingsunderlag för distanskurser godkänns och upphandling 

kan påbörjas. 

 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 
Ordförande    Justerande 

 
 

Ärendet 
Upphandling av distanskurser åt Campus Mark vuxenutbildning för att tillgo-

dose Marks kommuns invånare med ett allsidigt utbildningsutbud samt ge 

möjlighet till fortsatta studier och kompetens för arbetslivet. 

  

Upphandlingen avser distanskurser inom svenska för invandrare, SFI, vuxen-

utbildning på grundläggande och gymnasienivå. Kurserna är ett komplement 

till den reguljära utbildningen. Sedan år 2015 köper vuxenutbildningen in di-

stanskurser genom Svenljunga kommun. Svenljunga kommun har ett upp-

handlat avtal med NTI-skolan som utbildningsanordnare.  

 

Distanskurser erbjuds de invånare i Mark som har rätt till utbildning men av 

olika skäl inte kan delta i den ordinarie utbildningen som ges dagtid. Det finns 

också en efterfrågan av kurser som inte kan erbjudas inom det ordinarie ut-

budet vid vuxenutbildningen. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 

Dagens sammanträde 

Rektor Inger Strömberg redogör för ärendet. 
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Beslutsgång  

Ordförande föreslår att framtaget upphandlingsunderlag för distanskurser 

godkänns och upphandling kan påbörjas. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 2/2019   Dnr 2018-101 6101-12 

 

Begäran om att bedriva fristående pedagogisk omsorg från 

Nyckelpigornas barnomsorg 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Nyckelpigornas barnomsorg medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk om-
sorg i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Nyckelpigornas barnomsorg har 2018-12-12 inkommit med en begäran om 

att få bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Detta är företa-

gets andra ansökan under 2018 och barn- och utbildningsnämnden beslutade 

2018-09-13, § 79 att ej medge tillstånd. 

 

Syftet med ärendet är att belysa om företaget uppfyller kraven som krävs för 

att bedriva pedagogisk omsorg och om tillstånd kan ges. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-13, § 79 

 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att Nyckelpigornas barnomsorg inte medges tillstånd att 

bedriva pedagogisk omsorg i Marks kommun. 

 

Förslaget antas. 

 

 

________________ 
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§ 3/2019   Dnr 2019-10 6101-2 

 

Modell för ersättning till fristående enheter  

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Framtagen modell för ersättning till fristående enheter godkänns med start 

vid behandling av bokslut 2018 och gäller kommande år. 
 

Ärendet 
Kommunen ska utifrån skolförordningen ge bidragsbelopp till enskilda huvud-

män för fristående förskolor, fritidshem och grundskolor. Enskilda huvudmän 

ska ges förutsättningar på lika villkor som kommunala enheter enligt likabe-

handlingsprincipen. Bidraget ska grunda sig på elevens hemkommuns budget 

för det kommande året och beslutas före kalenderårets början.  

 

Om de kommunala enheterna tillförs medel under året ska enskilda huvud-

män kompenseras. Om kommunens enheter nyttjat mer resurser än tilldelad 

budget kan det ses som ett resurstillskott. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ha en vägledande princip/modell 

för reglering av ersättning till enskilda huvudmän avseende föregående år. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att framtagen modell för ersättning till fristående enheter 

godkänns med start vid behandling av bokslut 2018 och gäller kommande år. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 4/2019   Dnr 2019-8 042-4 

 

Årsrapport 2018 

Arbetsutskottets beslut  
 

Årsrapporten korrigeras utefter dagens diskussioner. 

 

Årsrapporten kompletteras med följande text under kapitel 1: 

 

Genomlysning av verksamheten 

Under året har PwC gjort en större genomlysning av barn- och utbildningsför-

valtningen. De fyra delprojekten skapar en nulägesbild av hur barn- och ut-

bildningsförvaltningen fungerar, nämnden och förvaltningen kommer att utgå 

från den när kommande utvecklingsområden formuleras. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Årsrapporten för 2018 godkänns och resultatet fastställs till -13,3 miljoner 

kronor. 

 

Avseende år 2018 ges kommunens egna verksamheter förskola och fritidshem 

i uppdrag att återställa det belopp som överstiger de resurser som enskilda 

huvudmän har fått utbetalt. Återställandet ska ske genom planering i budge-

ten under kommande treårsperiod, år 2019–2021. Beloppen bokas upp på ba-

lanskonto och räknas av därifrån. 

 

Ärendet 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rappor-

ten syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Årsrapport 2019-01-18 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, administrativ chef Lena Ilhage, eko-

nomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11 (15) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2019-01-24 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att årsrapporten korrigeras utefter dagens 

diskussioner. 

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 

Årsrapporten kompletteras med följande text under kapitel 1: 

Genomlysning av verksamheten 

Under året har PwC gjort en större genomlysning av barn- och utbildningsför-

valtningen. De fyra delprojekten skapar en nulägesbild av hur barn- och ut-

bildningsförvaltningen fungerar, nämnden och förvaltningen kommer att utgå 

från den när kommande utvecklingsområden formuleras. 

Årsrapporten för 2018 godkänns och resultatet fastställs till -13,3 miljoner 

kronor. 

Avseende år 2018 ges kommunens egna verksamheter förskola och fritidshem 

i uppdrag att återställa det belopp som överstiger de resurser som enskilda 

huvudmän har fått utbetalt. Återställandet ska ske genom planering i budge-

ten under kommande treårsperiod, år 2019–2021. Beloppen bokas upp på ba-

lanskonto och räknas av därifrån. 

Beslutsgång  
Beslutsgång 1 

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

Beslutsgång 2 

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

 

 

________________ 
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§ 5/2019   Dnr 2018-315 6101-3 

Reglering av ersättning till fristående enheter 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
För åren 2012–2017 ska barn- och utbildningsnämnden betala ut kompensat-
ion för de år som kommunens interna enheter sammantaget nyttjat mer re-
surser än den ersättning som totalt för respektive år betalts ut till respektive 
enskild huvudman. 
 
Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltnings-
chef. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en begäran om kompensation för 

resurstillskott på grund av kommunens budgetunderskott från år 2011. Kra-

vet avser verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola. Begäran inkom 

2018-10-10 från Montessoriskolan i Skene AB. 

 

Med anledning av detta har förvaltningen valt att se över principerna och gjort 

en genomgång av tidigare bidragsår för alla berörda enskilda huvudmän inom 

förskola, fritidshem och grundskola. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

 

Dagens sammanträde 

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår följande: 

- För åren 2012–2017 ska barn- och utbildningsnämnden betala ut kom-

pensation för de år som kommunens interna enheter sammantaget 

nyttjat mer resurser än den ersättning som totalt för respektive år be-

talts ut till respektive enskild huvudman. 

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvalt-

ningschef. 

 

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§ 6/2019   Dnr 2019-11 600-2 

Val av kontaktpolitiker 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhetsområden där kommunen 

genom barn- och utbildningsnämnden är huvudman fastställs enligt bilaga. 
 

Ärendet 
I början av varje mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontakt-

politiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kon-

taktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. 

 

Det innebär att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kom-

munens förskolor, grundskolor samt ett gymnasieprogram alternativt verk-

samhetsområde såsom vuxenutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar 

per ställe och år. 

 
Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhets-

områden där kommunen genom barn- och utbildningsnämnden är huvudman 

fastställs enligt bilaga. 

 

Förslaget antas. 

 

 

________________ 
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§ 7/2019   Dnr 2017-234 291-5 

Planering för Habyskolans avveckling 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2019-01-10, § 6, att ge förvalt-

ningschef i uppdrag att ta fram en detaljerad plan för avveckling av Habysko-

lans verksamhet.  

Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde information av Habyskolans rek-

tor och biträdande rektor om det pågående arbetet med den detaljerade pla-

nen för skolans avveckling. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 27 

Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 212 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-10, § 6 

Dagens sammanträde 

Rektor Eva Stenberg och biträdande rektor Anna Larsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

________________ 
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§ 8/2019    

   

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om att det pågår en över-

syn av samverkansavtalet med Sjuhärads kommunalförbund gällande gymna-

sieutbildning. 

Förvaltningen anordnade den 17 januari en informationsdag för barn- och ut-

bildningsnämnden. Nämnden tycker att informationsdagen blev väldigt lyckad 

och det uppskattades att träffa rektorer och förskolechefer. 

Ordförande informerade om att han varit på möte med Sjuhärads samord-

ningsförbund.  

 

________________ 


