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Innehållsförteckning 

 

Förändring av ärendelistan § 132 

Anmälan och prövning av jäv § 133 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 134 

Remissvar: En annan möjlighet till särskilt stöd (SOU 2020:42) § 135 

Riktlinjer för lönebidrag till föreningar § 136 

Remissvar på motion om återbruk av möbler, utrustning och 

material i Marks kommun 

§ 137 

Tidigareläggning av inköp och satsningar för att underlätta verk-

samheten 2021 

§ 138 

Se separat protokoll § 139 

Inför inriktningsbeslut gällande om- och nybyggnation av skolloka-

ler i Skene 

§ 140 

Trygghetsskapande åtgärder vid skolor och förskolor för att minska 

skadegörelse 
§ 141 

Lägesbild kring coronapandemin § 142 

Kommunikation § 143 

Avtal med fackliga organisationer kring arbetsmiljö § 144 

Rapport från kontaktpolitiker § 145 

Aktuella händelser § 146 

Meddelanden § 147 

Delegationsbeslut § 148 
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§ 132/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Trygghetsskapande åtgärder vid skolor och förskolor för att minska skade-

görelse 
- Lägesbild kring coronapandemin 
- Kommunikation 
- Avtal med fackliga organisationer kring arbetsmiljö 
 

Dagens sammanträde 

 

Elise Benjaminsson (M) anmäler en fråga om trygghetsskapande åtgärder vid 

skolor och förskolor för att minska skadegörelse. 

 

Jessica Rodén (S) anmäler en fråga om lägesbild kring coronapandemin, samt 

en fråga om kommunikation.  

 

Bodil Wennerström (S) anmäler fråga om avtal med fackliga organisationer 

kring arbetsmiljö. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om frågorna kan tillföras som punkter på dagordningen, och 

finner att så sker.  

 

________________ 
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§ 133/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 134/2020    

 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 135/2020    Dnr 2020-163 100 

Remissvar: En annan möjlighet till särskilt stöd (SOU 
2020:42) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till remissvar, da-
terat 2020-11-04, och översänder det till Utbildningsdepartementet. 

 

 
Ärendet 
 

Marks kommun är en av flera kommuner som av Utbildningsdepartementet ut-

setts till remissinstans och inbjudits till att lämna synpunkter på delbetänkan-

det En annan möjlighet till särskilt stöd. Delbetänkandet ingår i utredningen 

Om elevers möjlighet att nå kunskapskraven. Utredningen bygger på en över-

enskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

 

Utredningen har haft i uppdrag att i detta delbetänkande lämna förslag kring 

hur elever kan få bättre stödinsatser kopplade till lärmiljö och grupptillhörighet. 

Man har också kartlagt användningen av särskilda undervisningsgrupper och 

resursskolor, samt lämnat förslag på ändringar i skollagen. 

 

Vidare har en analys gjorts kring en eventuell förlängning av reglerna om un-

dantag från krav på legitimation och behörighet, för att bedriva undervisning 

och sätta betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

 

Ärendets behandling 
 

Delbetänkandet ”En annan möjlighet till särskilt stöd –Reglering av kommunala 

resursskolor” (SOU 2020:42), Publicerad 2020-06-25 

Förvaltningens förslag till remissvar, daterat 2020-10-23 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-23, där följande förslag till be-

slut framgår: 

Barn-och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till remissvar, date-

rat 2020-11-04, och översänder det till Utbildningsdepartementet. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och finner att 

så sker. 

_______________ 

Skickas till: 
Utbildningsdepartementet 
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§ 136/2020    Dnr 2020-152 600 

Riktlinjer för lönebidrag till föreningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 

 
Ärendet 

 

Kommunfullmäktige har i § 27 2020 gett Barn-och utbildningsnämnden i upp-

drag att se över rutinerna kring lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlin-

jer. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 

2020. 

 

Ärendets behandling 
 

Kommunfullmäktige § 27 2020 Utredning av det totala stödet till bidragsberät-

tigade föreningar, byalag och organisationer 

Barn-och utbildningsförvaltningen har framtagit förslag på rutiner och riktlinjer 

enligt uppdraget: Administrativa rutiner gällande merfyllnadsutbetalning lön 

(10%) till föreningar med anställningar subventionerade av Arbetsför-

medlingen, daterade 2020-11-04 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22, där följande förslag till be-

slut framgår: 

Barn-och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse samt 

förslag till rutiner och riktlinjergällande lönebidrag till föreningar till kommun-

styrelsen. 

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvalt-

ningens framtagna rutiner gällande merfyllnadsutbetalning, daterade 2020-11-

04. 

Merutfyllnadsbetalningarna till föreningar fortgår till dess att eventuellt beslut 

om bidragets upphörande har fattats. 

Barn-och utbildningsnämnden delegerar till verksamhetschef, med rätt att vida-

redelegera, beslut om merfyllnadsutbetalning till föreningar. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen, för 

att hinna behandlas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott före be-

slut i nämnd.  

Jessica Rodén (S), Rune Imberg (KD), Ann-Christine Andreasson (C) och Nata-

lia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Bodil Wennerströms förslag. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om nämnden kan anta Bodil Wennerströms (S) förslag om 

återremittering, och finner att så sker. 

_______________ 

Skickas till: 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef, Arbetsmarknadscenter 
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§ 137/2020    Dnr 2020-161 600 

Remissvar på motion om återbruk av möbler, utrustning och 
material i Marks kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommun-
fullmäktige bifaller motionen.  

 

 
Ärendet 
 

En motion beträffande återbruk av möbler, utrustning och material i Marks 

kommun lämnades in till kommunfullmäktige den 4 februari 2019, och remitte-

rades till kommunstyrelsen för svar. Kommunstyrelsen har i sin tur översänt 

motionen till Barn-och utbildningsnämnden för att inhämta ett remissvar. Sva-

ret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2020. 

 

Ärendets behandling 
 

Motion om återbruk av möbler, utrustning och material i Marks kommun, date-

rad 2019-02-04 dnr KS 2019-109 420 

Remiss via e-post från Kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden 

2020-10-08 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27, där följande förslag till be-

slut framgår: 

Barn-och utbildningsnämnden ställer sig positiva till Tomas Johanssons (M) och 

Elise Benjaminssons (M) förslag i motion beträffande återbruk av möbler, ut-

rustning och material i Marks kommun. 

Barn-och utbildningsnämnden föreslår att Marks kommunstyrelse uppdrar åt 

Barn-och utbildningsnämnden och Teknik-och serviceförvaltningen att gemen-

samt förundersöka frågan utifrån ett övergripande kommunperspektiv, och 

återkomma med förslag på upplägg till kommunstyrelsen senast 1 juni 2021. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) föreslår att nämnden fattar beslut enligt följande: 

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommun-

fullmäktige bifaller motionen. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag 

till beslut: förvaltningens, och Elise Benjaminssons (M). Ordförande ställer båda 

förslag mot varandra, och finner att man antar Elise Benjaminssons förslag. 

_______________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 138/2020    Dnr 2020-64 042 

Tidigareläggning av inköp och satsningar för att underlätta 
verksamheten 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra före-
slagna inköp avseende IT-utrustning, lärverktyg, arbetsmiljö/ljuddämpning och 
inventarier till ett maxbelopp om 4 mnkr. 

 

 
Ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 160 2020 ges Barn-och utbildningsnämn-

den möjlighet att utöver redovisad prognos överskrida budget med upp till 4 

mnkr. Nämnderna uppmanas att aktivt arbeta med åtgärder som ger förutsätt-

ningar för en budget i balans och en effektiv verksamhet år 2021.  

 

Den pågående pandemin innebär att planeringsförutsättningarna för kom-

mande år är mycket osäkra. Årets prognostiserade resultat för Marks kommun 

ger möjlighet att låta nämnderna vidta ytterligare åtgärder i syfte att ge bättre 

förutsättningar och en effektivare verksamhet år 2021 och framöver. Genom-

förda satsningar ska belasta 2020 års resultat och särredovisas av nämnden i 

årsrapporten. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03, där följande förslag till be-

slut framgår: 

Barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra före-

slagna inköp avseende IT-utrustning, lärverktyg, arbetsmiljö/ljuddämpning och 

inventarier till ett maxbelopp om 4 mnkr. 

 
Dagens sammanträde 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och finner att 

så sker. 

_______________ 

Skickas till: 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomer, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kvalitétsutvecklare (IT), Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 140/2020    Dnr 2017-233 291 

Inför inriktningsbeslut gällande om- och nybyggnation av 
skollokaler i Skene 
 
Ärendet 

I december väntas Barn- och utbildningsnämnden fatta ett inriktningsbeslut 

gällande byggnation av nya skollokaler. Beslutet har sitt ursprung i två ären-

den, som båda avsett förstudier och projekteringar avseende om- till- eller ny-

byggnation av skollokaler i Skene.  

Teknik- och serviceförvaltningen har kontinuerligt presenterat resultat från för-

studierna, och flertalet delbeslut har fattats inom respektive ärende. I septem-

ber 2020 har Teknik- och serviceförvaltningen meddelat att projekteringen be-

döms vara tillräcklig, och man efterfrågar ett inriktningsbeslut inför byggstart. 

Projekteringen har utmynnat i tre olika förslag på möjliga byggnationer i 

Skene. 

Förvaltningen har analyserat de tre förslagen, och informerar idag arbetsut-

skottet om sin syn på förslagens respektive för- och nackdelar. 

Ärendets behandling 

 
Ärendet Ombyggnation Ängskolan, dnr 2017-233 291: 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 94 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 57 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-17, § 108 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-15, § 127 

Ärendet Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene, dnr 2016-

199 290: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-25, § 25 

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

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

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

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16 (26) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-11-12 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-03, § 55 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104 

Utredning av placering av ny förskola i Skene 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12, § 134 

 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 141/2020     

Trygghetsskapande åtgärder vid skolor och förskolor för att 
minska skadegörelse 

 

Dagens sammanträde 
 

Elise Benjaminsson (M) informerar om ett initiativärende som nyligen väckts i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna i 

Marks kommun som ligger bakom initiativet, i vilket kommunstyrelsen föreslås 

besluta om en handlingsplan med trygghetsskapande åtgärder mot skadegö-

relse på skolor och förskolor. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden noterar informationen, och kommer fram till att presidiet tar med sig 

frågan för att eventuellt behandla som ett ärende på kommande nämndsmöte. 

 

_______________ 
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§ 142/2020     

Lägesbild kring coronapandemin 
 

Dagens sammanträde 
 

Jessica Rodén (S) ställer ett antal frågor kring förvaltningens hantering av co-

ronapandemin: 

- Hur rutiner fungerar i verksamheterna gällande organisation och hygien, 

- Om det kommer bli aktuellt att tillfälligt stänga fler verksamheter, 

- Huruvida det tagits fram krisplaner/riskbedömningar och om dessa kommuni-

cerats med fackliga organisationer, 

- Vilka nödvändiga åtgärder förvaltningen identifierat för att kunna fortsätta 

öppethållande samt hålla personal friska, och 

- Hur tillgången ser ut på materiel såsom handsprit och visir. 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander svarar på frågorna: 

 

- Det har genomförts ett antal nya åtgärder med hänsyn till de nya riktlin-

jerna i regionen. Sammanfattningsvis är situationen inte enkel med rutiner, 

i synnerhet för små barn. Det blir ett betungande arbete för många, och sä-

kerställandet av att rutiner efterlevs landar på personalen. Arbetssituat-

ionen bedöms vara ansträngd. 

- Dialoger först kring kost- och städfrågor.  

- En central krisplan har nyligen uppdaterats, bland annat utifrån nya förut-

sättningar kring vikariehantering. Riskanalys och krisplan har gjorts 

centralt, men även ute på enheter.  

- Än så länge är tillgången till handsprit god, däremot arbetar man inte i 

dagsläget med visir. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 143/2020     

Kommunikation 
 

Dagens sammanträde 
 

Jessica Rodén (S) har på ett tidigare sammanträde väckt frågan om hur det ser 

ut med kanaler till kommunens kommunikationsenhet. Detta då det noterats 

att kommunens nyhetsflöde sällan innehåller rapporteringar från Barn- och ut-

bildningsnämndens verksamhetsområde och dess enheter. 

Rodén följer upp frågan och påpekar att det finns ett kommungemensamt poli-

cydokument, som deklarerar förvaltningens, och förvaltningschefens, ansvar 

för att kommunikation sker utåt. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander meddelar att förvaltningen tagit med 

sig synpunkterna, och kommer att återkomma i frågan längre fram. 

 

_______________ 
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§ 144/2020     

Avtal med fackliga organisationer kring arbetsmiljö 
 

Dagens sammanträde 
 

Bodil Wennerström (S) uttrycker önskemål om att till nästkommande arbetsut-

skott får en redogörelse över befintliga rutiner för att involvera de fackliga or-

ganisationerna i till exempel ekonomi- och arbetsmiljöfrågor.  

Leif Sternfeldt (C) föreslår att förvaltningen får något lägre tid till att förbereda 

frågan, då nästkommande nämndsammanträde är snart inpå. Nämnden åter-

upptar frågan längre fram, förslagsvis första sammanträdet 2021. 

 

_______________ 
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§ 145/2020  

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Dagens sammanträde 
 

Ingen har något att rapportera. 

________________ 
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§ 146/2020    

 

Aktuella händelser 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander svarar på frågor: 

• Jessica Rodén (S) frågar hur det ser ut med tillgången på vikarier ute på 

enheterna. Svaret från förvaltningschefen är att det varierar mellan en-

heterna. Små enheter har en kortare vikarielista, som snabbt förbrukas.  

• Bodil Wennerström (S) frågar om lokalerna på Ängskolan. Enligt Wen-

nerström har det i media framställts som att elever fått äta utomhus på 

grund av mögliga lokaler. Förvaltningschefens kännedom om situationen 

är att elever har ätit utomhus på Ängskolan, men då på grund av om-

flyttningar i lokalerna.   

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 147/2020     

Redovisning av meddelanden 

1) KF § 160 2020 Delårsrapport 2020 för Marks kommun 2020-10-23, dnr 2020-64 

042 

2) KS § 167 2020 Delårsrapport 2020 för Marks kommun 2020-10-15, dnr 2020-64 

042 

3) Delårsrapport 2020 Marks kommun beslutad av KF 2020-10-27, dnr KS 2020-

340 042-26 

4) Anmälan från Barn- och elevombudet om kränkande behandling vid Björketorps-

kolan 2020-10-14, dnr 2020-169 606 

5) Beslut från Skolinspektionen för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mon-

tessoriskolan Pärlan i Marks kommun 2020-10-30, dnr 2020-184 6101 

6) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan avseende Lyckeskolan i 

Marks kommun 2020-10-26, dnr 2020-117 606 

7) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Fritslaskolan och 

Bjälbo förskola, Marks kommun 2020-10-30, dnr 2020-107 606 

8) Beslut från Barn- och elevombudet om att inte vidta åtgärd i ärende med dnr 

2020-4327 2020-10-26, dnr 2020-117 606 

9) Beslut från Barn- och elevombudet om att överlämna uppgifter till Diskrimine-

ringsombudsmannen i ärende med dnr 2020-6289 2020-10-26, dnr 2020-169 

606 

10) Uppföljning från Barn- och elevombudet av beslut gällande skyldigheten att mot-

verka kränkande behandling vid Torestorpskolan, Marks kommun 2020-11-04, 

dnr 2020-52 606 

11) Skrivelse från kommunstyrelsen ang. stickprov vid avtalsuppföljning 2020-09-

10, dnr 2020-187 007 

12) Barn- och utbildningsförvaltningens svar på kommunstyrelsens skrivelse om in-

köp utanför avtal BUF 2020-10-30, dnr 2020-187 007 

13) Dom från Förvaltningsrätten i mål nr 2492-20 (överklagande av BUNs beslut 

2020-04-16) 2020-10-21, dnr 2020-63 60 

14) Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdoms-

arbetet 0-20 år 2020-10-19 
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§ 148/2020     

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Överenskommelser med andra kommuner: 

1) Avtal med Svenljunga kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-21 dnr: 

2020-6 605-5  

2) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-16  

3) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-18  

4) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-19 

5) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-20 

6) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-21 

7) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-05 dnr: 

2020-7 605-21 

8) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i skola och fritidshem 2020-10-15 dnr: 

2020-7 605-22 

9) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-10-15 dnr: 2020-7 

605-24 

10) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-10-15 dnr: 2020-7 

605-25 

11) Avtal med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-10-22 dnr: 2020-7 

605-26 

12) Avtal med Göteborgs stad om placering i förskola 2020-10-06 dnr: 2020-8 605-11 

13) Avtal med Borås stad om placering i förskola 2020-10-28 dnr: 2020-30 605-6 
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14) Avtal med Borås stad om placering i förskola 2020-10-27 dnr: 2020-30 605-7 

15) Avtal med Borås stad om placering i förskola 2020-10-27 dnr: 2020-30 605-8 

16) Avtal med Bollebygds kommun om placering i grundskola 2020-10-09 dnr: 2020-31 

605-2 

17) Avtal med Bollebygds kommun om placering i grundskola 2020-10-19 dnr: 2020-31 

605-3 

18) Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola och fritidshem 2020-10-16 

dnr: 2020-65 605-10 

19) Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola och fritidshem 2020-10-16 

dnr: 2020-65 605-11 

20) Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola 2020-10-16 dnr: 2020-65 

605-13 

21) Avtal med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-10-30 dnr: 2020-65 605-

14 

22) Avtal med Falkenbergs kommun om interkommunal ersättning 2020-10-12 dnr: 

2020-170 605-1 

23) Avtal med Falkenbergs kommun om interkommunal ersättning 2020-10-12 dnr: 

2020-170 605-1 

24) Avtal med Falkenbergs kommun om interkommunal ersättning 2020-10-21 dnr: 

2020-170 605-2 

Övriga delegationsbeslut 

25) Huvudavtal angående riksidrottsgymnasieverksamheten för perioden 202021-202223 2020-

10-20 dnr: 2020-175 402-1 

26) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 10/2020 

27) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 10/2020 

28) Beslut om avstängning från barnomsorg 2020-10-12 dnr 2020-131 63-3 

29) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m., 2020-10-22 
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30) Beslut om stängning av Ubbhultskolans fritidsverksamhet 2020-10-30 dnr: 2020-63 60-29 

31) Beslut om partiell distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen 2020-11-02 dnr: 

2020-63 60-30 

32) Beslut om stängning av Ubbhultskolan 2020-11-03 dnr: 2020-63 60-31 

33) Beslut om skolskjuts för elev i Fjärås 2020-10-19 dnr: 2020-128 623-2 

34) Beslut om att avvisa överklagande på skolskjutsbeslut 2020-10-27 dnr: 2020-151 623-7 

 

 

 

 


