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§ 27/2019    

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  
 
Ärendet: Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad tillförs ären-
delistan som ärende 10, efter revidering av delegationsordningen. 
 
Ärendet: Prioritetsordning för investeringar tillförs ärendelistan som ärende 
12, efter aktuella händelser. 
 

Ärendet 
Ordförande föreslår att ärendet: Samverkansavtal för gymnasieutbildning 
inom Sjuhärad tillförs ärendelistan som ärende 10, efter revidering av dele-
gationsordningen. 
 
Arthur Thiry (V) förslår att ärendet prioriteringsordning för investeringar till-
förs ärendelistan, efter aktuella händelser.  
 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om förslagen kan antas och finner att så sker. 

 
 

_______________ 
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§ 28/2019   Dnr 2019-85 617-5 

  

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan 

Arbetsutskottets förslag till 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 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 

 
Dagens sammanträde 
Rektor Laila Grönesjö redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande: 

………… ………… …… beviljas inte ett femte år på det individuella program-
met på Marks Gymnasiesärskola. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 29/2019   Dnr 2019-77 623-2  

 

Revidering av skolskjutsregler 

Arbetsutskottets 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 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. 

 

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 

 
Dagens sammanträde 
Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att 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 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. 

 
Förslaget antas. 

 

 
________________ 
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§ 30/2019   Dnr 2019-36 041-6 

Budget 2020–2023 

Arbetsutskottets beslut  
 
Budgetunderlaget för åren 2020 – 2023 korrigeras utefter dagens diskuss-
ioner. 
 
Arbetsutskottet bildar en nämndplanegrupp som arbetar fram material till 
kommande nämndplan. 
 
Arbetsutskottets 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. 
 

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 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander och administrativ chef Lena Ilhage re-
dogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att budgetunderlaget för åren 2020 – 2023 korrigeras ut-
efter dagens diskussioner. 

Arbetsutskottet bildar en nämndplanegrupp som arbetar fram material till 
kommande nämndplan. 

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. 

 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 31/2019   Dnr 2017-204 600-11 

  

Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier 

Arbetsutskotts beslut  
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut. 
 

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 2019-05-14 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan 
förslag till beslut. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 32/2019   Dnr 2019-88 600-2 

  

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

Arbetsutskottets 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. 
 

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 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att presidiet ska ingå i en presidiegrupp för det gemen-
samma 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. 

 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 33/2019   Dnr 2019-32 002-6 

 

Revidering av delegationsordning 

Arbetsutskottets 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. 
 

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 2019-05-15 

 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  
Ordförande föreslår att 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. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 34/2019   Dnr 2019-93 600-3 

   

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

Arbetsutskottets förslag till 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 2019-05-24 

 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att följande: 

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

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 35/2019    

Aktuella händelser  

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

• Rekryteringar gällande rektorer och verksamhetschefer 
• Rekrytering avseende Projektledare praoplanering  
• Workshop för rektorer 

 
Verksamhetschef Marie Tell informerar om läsa, skriva, räkna – en garanti för 
tidiga stödinsatser. Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla 
om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i be-
hov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt 
och att stödet utformas efter varje elevs behov. Skolverket har tagit fram 
stödmaterial för att skolorna ska kunna implementera garantin.  
 
 
Ordförande tackar för informationen.  
 
 
_______________ 
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§ 30/2019 
 

Prioriteringsordning för investeringar  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska vid sammanträdet den 11 juni besluta om 
en prioriteringsordning för investeringar den kommande 10-årsperioden.  

  
Arthur Thiry (V) efterfrågar en processbeskrivning kring prioriteringsarbetet 
avseende investeringar och vill se en samordning av det politiska beslutsfat-
tandet.  
 
Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 
_______________ 
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	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
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	§ 33/2019   Dnr 2019-32 002-6
	Revidering av delegationsordning
	Arbetsutskottets 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 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
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	§ 34/2019   Dnr 2019-93 600-3
	Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad
	Arbetsutskottets förslag till 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
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång

	§ 35/2019
	Aktuella händelser
	Dagens sammanträde
	Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händelser:
	 Rekryteringar gällande rektorer och verksamhetschefer
	 Rekrytering avseende Projektledare praoplanering
	 Workshop för rektorer
	Verksamhetschef Marie Tell informerar om läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpa...
	Ordförande tackar för informationen.

	§ 30/2019
	Prioriteringsordning för investeringar
	Ärendet
	Barn- och utbildningsnämnden ska vid sammanträdet den 11 juni besluta om en prioriteringsordning för investeringar den kommande 10-årsperioden.
	Arthur Thiry (V) efterfrågar en processbeskrivning kring prioriteringsarbetet avseende investeringar och vill se en samordning av det politiska beslutsfattandet.


