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Plats och tid 

Kommunhuset, Finabo (ordförande), övriga via videolänk (Netpub-

licator), 18 mars kl. 13.00 – 16.10. Paus 14.00-14.10. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Daniel Fleck tjänstgör för Jessica Rodén  

 S Tommy Söderhagen tjänstgör för Bodil Wenner-

ström 

 

 S Yasin Abbes  

 S Petra Vogel  

 C Ann-Christine Andreasson  

 L Niklas Herneryd  

 M Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindahl  

 KD Rune Imberg  

 SD Natalia E Henriksson  

 SD Jarl Krüger  

 V Arthur Thiry  

    

Övriga närvarande S Daniel Fleck 

Ej tjänstgörande ersättare S Tommy Söderhagen  

 S Helena Johansson  

 M Håkan Mauritzon  

 M Lisa Ståhl Andersson  

 KD Per-Åke Älverbrandt  

    

Fackliga företrädare  Carl Eliasson, Lärarnas riksförbund/SACO-för-

bunden 

§§ 19-34 

  Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet §§ 19-34 

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Marie Wank, ekonom §§ 25-26 

  Johan Höglund, ekonom §§ 25-26 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef §§ 28-29 

  Caroline Billing, verksamhetschef §§ 19-25 

  Sara Dahlin, verksamhetschef §§ 22-24 

  Malin Ankarstrand, enhetschef §§ 26-27 

  Erik Glansin, projektledare §§ 26-27 

  Karin Jensen, medicinskt ledningsansvarig skol-

sköterska och dataskyddsassistent 

§ 28 

  Pernilla Vilumsons, rektor §§ 19-23 

  Markus Ring, rektor §§ 19-23 

  Katarina Valeria Petersson, verksamhetschef § 25 

  Katarina Lindgren, ekonom § 25 

  Marika Blomquist, enhetschef § 29 
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Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2021-03-29 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Anna Brogren   

     

 Ordförande  

  Leif Sternfeldt  

     

 Justerare  

 Elise Benjaminsson   
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anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2021-03-18 

 
Anslaget är publicerat 2021-03-30 - 2021-04-21 

  

Förvaringsplats för 
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Innehållsförteckning 

 

Anmälan och prövning av jäv § 19 

Förändring av ärendelistan  § 20 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 21 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasieskola läså-

ret 2021/2022 

§ 22 

Utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasieskola läsåret 

2022/2033 

§ 23 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 24 

Begäran om utökad ram med anledning av tillkommande lokal- och 

kapitalkostnader 2021 och 2022 

§ 25 

Ekonomisk månadsrapport § 26 

Lägesrapport lokaler § 27 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 § 28 

Tidsbegränsning av modersmålsundervisningen i de obligatoriska 

skolformerna samt gymnasieskolan 

§ 29 

Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 § 30 

Se separat protokoll § 31 

Rapport från kontaktpolitiker § 32 

Information om situationen angående Covid-19 § 33 

Övriga aktuella händelser § 34 

Meddelanden § 35 

Delegationsbeslut § 36 
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§ 19/2021    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 20/2021 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande tillförs ärendelistan: 
 
- Informationspunkt från ordföranden på ärendet Övriga aktuella händelser. 
 

Dagens sammanträde 

 

Leif Sternfeldt (C) anmäler att en fråga kommer tas upp under punkten Övriga 

aktuella händelser.  

 

Ordningen på ärenden ändras för att passa föredragandes möjlighet att när-

vara. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

________________ 
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§ 21/2021    

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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§ 22/2021    Dnr. 2021-31 612 

Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Utbud och platsantal som beslutat den 9 mars 2020 justeras enligt följande in-
för läsåret 2021/2022: 

- Teknikprogrammet minskas till 32 platser.  

- Verksamhetschef för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, i samråd med 
förvaltningschef, göra mindre justeringar i antalet platser per program. 
Detta i syfte att ge så många elever som möjligt plats på Marks Gymnasie-
skola under antagningsomgången 2021/2022. 

 

 
Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2020 (§ 23) beslut om preli-

minärt utbildningsutbud vid Marks Gymnasieskola inför läsåret 2021/2022.  

Förändringar i utbud och av platsantal kan ske hos antagningsenheten i slutet 

av mars inför omvalsperioden under april - maj. Efter omvalet finns även en 

sista möjlighet, i mitten av juni, för justeringar av antal platser innan slutlig an-

tagning görs. 

 

Ledningen för Marks Gymnasieskola har analyserat de gymnasieval som gjorts 

av eleverna folkbokförda i Marks kommun fram till att valet stängde den 15 

februari 2021. Generellt ses en minskning av antalet elever folkbokförda i 

Marks kommun som väljer Marks Gymnasieskola. 54 procent har valt Mark i år, 

att jämföra med 64 procent år 2020, 57 procent år 2019 och 51 procent år 

2018. Årets antagningssiffror visar att nedgången framförallt sker på yrkesut-

bildningar, särskilt Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och El- och energi-

programmet (EE). 

 

Marks Gymnasieskola har som mål att bereda alla sökande till skolan plats på 

det program de sökt, samt att alla sökande ska kunna få sitt förstahandsval. 
Utifrån analysen bedömer ledningen för Marks Gymnasieskola att några föränd-

ringar bör göras för att justera utbud utifrån söktryck. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 

mars 2021, § 19, där följande föreslås: 

Utbud och platsantal som beslutat den 9 mars 2020 justeras enligt följande in-

för läsåret 2021/2022: 

- Teknikprogrammet minskas till 32 platser.  
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- Verksamhetschef för Marks Gymnasieskola ges möjlighet att, i samråd 

med förvaltningschef, göra mindre justeringar i antalet platser per program. 

Detta i syfte att ge så många elever som möjligt plats på Marks Gymnasieskola 

under antagningsomgången 2021/2022. 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing samt rektorer Pernilla Vilumsons och Markus 

Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas eller avslås, 

och finner att det antas. 

_______________ 

Skickas till: 

Verksamhetschef, grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 

Rektorer, Marks gymnasium 
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§ 23/2021    Dnr. 2021-30 612 

Utbud av program och inriktningar vid Marks Gymnasie-
skola läsåret 2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 
Gymnasieskola inför läsåret 2022/23 om 310 platser på de nationella program-
men som skolförlagd utbildning och 46 platser som lärlingsutbildningar, samt 8 
IMV-platser. 

 

Ärendet 
 

Inför antagningen till gymnasiet år 2022 ska det preliminära utbudet av pro-

gram och utbildningsplatser fastställas. Syftet med att fastställa ett preliminärt 

utbud redan året före, är att skapa förutsättningar för planering och marknads-

föring. Utifrån hur eleverna väljer, justeras sedan utbudet i mars 2022 inför 

omvalet. Efter omvalet finns även ett sista datum i juni för att justera i organi-

sationen innan slutlig antagning görs. Datumen för justering fastställs av an-

tagningsenheten i januari 2022.  

 

Förvaltningen ser inget behov av att göra större förändringar i kursutbudet, 

utan bedömer att det motsvarar efterfrågan. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 

mars 2021, § 20, där följande föreslås: 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud vid Marks 

Gymnasieskola inför läsåret 2022/23 om 310 platser på de nationella program-

men som skolförlagd utbildning och 46 platser som lärlingsutbildningar, samt 8 

IMV-platser. 

Dagens sammanträde 

 

Verksamhetschef Caroline Billing samt rektorer Pernilla Vilumsons och Markus 

Ring redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas eller avslås, 

och finner att det antas. 

_______________ 
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§ 24/2021    Dnr 2020-3 600 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får nämnden 

information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya verksam-

heten.  

Ett fokusområde i mars månad är bland annat tillsättande av feriejobb. Enheten 

har som mål att anordna 200 feriejobbsplatser, där en påverkande faktor är 

huruvida vaccin mot covid-19 hinner komma innan sommaren eller inte. Skulle 

vaccinet utebli, kommer enheten att se sig om efter andra alternativ. 

Inom ramarna för enhetens pre-rehabverksamhet har ett par kolonilotter an-

skaffats, vilka kommer att kunna användas för lämpliga aktiviteter.  

Ett samarbete med socialförvaltningen pågår, men bedöms kunna utvecklas 

ännu mer. Ett tänkbart utvecklingsområde är att individer i högre grad remitte-

ras till AMC i stället för att få försörjningsstöd. 

Andra aktuella händelser är att enheten har anställt en studie- och yrkesvägle-

dare, samt att Naturvårdslaget, som nu ligger under arbetsmarknadsenheten, 

växer till storleken. 

Arbetslöshetsstatistik visar att Marks kommun har lägre arbetslöshet än reg-

ionen och riket. Samtidigt får färre personer inom kommunen del av Arbetsför-

medlingens arbetsmarknadsprogram än genomsnittet. Andel i program samt 

andel till arbete ökar dock, på grund av lokala arbetsmarknadsinsatser. Man 

drar därför slutsatsen att Arbetsmarknadscenters förberedande insatser och 

samarbeten har önskad effekt. 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att informationen noteras, och 

finner att så sker. 

_______________ 
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§ 25/2021    Dnr. 2021-32 611 

Begäran om utökad ram med anledning av tillkommande lo-
kal- och kapitalkostnader 2021 och 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 
om 3 260 tkr samt bidrag om 900 tkr för ökad drift 2021 av Lyckeskolan.  
Barn- och utbildningsnämnden begär, av Kommunstyrelsen, ett årligt tillskott i 
ram från 2022 om 8 040 tkr, avseende utökade lokalkostnader för Lyckesko-
lan. 

 

 
Ärendet 
Med anledning av kostnader för avetablering av Örbyskolan 7–9 och paviljong-

skolan Lyckeskolan samt investeringsbehov för inflyttning i nya Lyckeskolan 

behöver barn- och utbildningsnämnden begära ramtillskott för tillkommande 

lokal-kapitalkostnader samt ersättning i driften för omställning av avetablering 

av befintliga lokaler. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse Specifikationer kring ökade lokal- 

och underhållskostnader för nya Lyckeskolan 2021-03-11 (med bilagor) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 

mars 2021, § 25, där följande föreslås: 

Barn-och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 

om 3620 tkr samt bidrag om 900 tkr för ökad drift 2021. 

Barn-och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 

om 8290 tkr för 2022. 

Förvaltningen har inför sammanträdet erhållit nya beräkningar, vilket har lett 

till att det förslag till beslut som framgått av tjänsteskrivelsen från 2021-02-12 

har ändrats till följande: 

Barn- och utbildningsnämnden begär ett tillskott i ram, av Kommunstyrelsen, 

om 3 260 tkr samt bidrag om 900 tkr för ökad drift 2021 av Lyckeskolan.  

Barn- och utbildningsnämnden begär, av Kommunstyrelsen, ett årligt tillskott i 

ram från 2022 om 8 040 tkr, avseende utökade lokalkostnader för Lyckesko-

lan.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschefer Caroline Billing och Katarina Valeria Petersson samt ekono-

mer Katarina Lindgren, Marie Wank och Johan Höglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V), Niklas Herneryd (L) och Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, och 

finner att det antas. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef, grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 

Rektor, Lyckeskolan 

Ekonomer, barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 26/2021    Dnr 2021-39 04 

 
Ekonomisk månadsuppföljning 
 

Ärendet 
 

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och utbild-

ningsnämndens verksamhetsområde efter februari månads slut.  

Jämfört med år 2020 har nämnden förbrukat mindre pengar för aktuell period, 

dock inte när det kommer till personalkostnader som ligger på en högre nivå 

jämförelsevis. 

Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

_______________ 
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§ 27/2021     

Lägesrapport lokalfrågor  
 
Ärendet 

En rad olika lokalprojekt pågår runtom i kommunen inom barn- och utbild-

ningsnämndens område.  

Nämnden har inför sammanträdet tagit del av en sammanställning över samt-

liga orter i kommunen där det pågår någon form av lokalprojekt, och ges möj-

lighet att ställa frågor. 

För ett antal lokalprojekt kommer det i närtid behövas någon form av inrikt-

ningsbeslut, eller beslut om att beställa förstudier, för att komma vidare i arbe-

tet.  

Vid nästa sammanträde väntas nämnden besluta om prioriteringsordning för 

lokalinvesteringar, något som beslutas årligen. 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och projektledare Erik Glansin redogör för ären-

det. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

_______________ 
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§ 28/2021    Dnr. 2021-35 624 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 godkänns. 

 

 
Ärendet 
 

I egenskap av vårdgivare ska barn-och utbildningsnämnden årligen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Trots 

att året 2020 präglats av covid-19-pandemin, bedömer förvaltningen att man 

lyckats med att nå det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet samt 

haft god måluppfyllelse för de övriga målen. Grunden för detta har varit ökade 

resurser, som möjliggjort ett operativt systematiskt patient-och kvalitetsarbete.  

 

När året 2020 analyseras utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser förvalt-

ningen att man fortsatt kommer behöva styra patientsäkerhetsarbetet till att 

vidareutveckla rutin-och metodstödet utifrån huvudprocesserna i ledningssyste-

met. 

 

Ärendets behandling 
 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020, daterad 2021-02-18 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 

mars 2021, § 22, där följande föreslås: 

Förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 godkänns. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och Medicinskt ledningsansvarig skolskö-

terska Karin Jensen redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas eller avslås, 

och finner att det antas. 

_______________ 
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§ 29/2021    Dnr. 2021-38 610 

Tidsbegränsning av modersmålsundervisningen i de obliga-
toriska skolformerna samt gymnasieskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Modersmålsundervisning i Marks kommun erbjuds i maximalt 7 år av elevens 
skoltid. 

 

 

Ärendet 
 

Marks kommun har hittills anordnat modersmålsundervisning utan någon sär-

skild tidsbegränsning. Förvaltningen har konstaterat att Skollagen på ett gene-

rellt plan inte kräver att huvudmannen erbjuder modersmålsundervisning 

längre än sju år av elevens skoltid. Med anledning av detta har förvaltningen 

tagit fram ett förslag på en tidsbegränsning av modersmålet till sju år av ele-

vens skoltid, samt riktlinjer för eventuella undantag. De nationella minoritets-

språken är alltid undantagna tidsbegränsningen. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 

mars 2021, § 23, där följande föreslås: 

Modersmålsundervisning i Marks kommun erbjuds i maximalt 7 år av elevens 

skoltid. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut antas eller avslås, 

och finner att det antas. 

_______________ 

Expedieras till: 

Verksamhetschef, Stöd och utveckling 

Enhetschef för modersmål, Stöd och utveckling 
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§ 30/2021    Dnr. 2021-38 610 

Remiss Regional avfallsplan 2021-2030 
 
Ärendet 
 

Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund har den 21 januari översänt en ge-

mensam regional avfallsplan till medlemskommunerna på remiss. Kommunsty-

relsen kommer att sammanställa ett remissvar, och har inför detta bett nämn-

derna inkomma med synpunkter. Barn-och utbildningsförvaltningen har gjort 

en översiktlig analys och sammanställt synpunkter på avfallsplanen utifrån sina 

verksamhetsområden. 

 

Nämndens ordförande har den 18 februari fattat delegationsbeslut om att över-

sända de av förvaltningen föreslagna synpunkterna, med beslutsformuleringen: 

  

Barn-och utbildningsnämnden ser positivt på de förslag som berör nämndens-

verksamhetsområden i den av Boråsregionen föreslagna avfallsplanen. Detta 

eftersom förslagen i planen stämmer väl överens med hur verksamheterna ar-

betar utifrån Agenda 2030. 

 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 

Delegationsbeslut 2021-02-18 

 

Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2021-03-18 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 32/2021     

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 

Kommunens skolenheter har delats upp i nämnden, där varje ledamot har ett 

uppdrag som kontaktpolitiker för ett antal enheter. Eventuella besök återrap-

porteras till nämnden. 

 

Dagens sammanträde 

 

Ingen har något att rapportera. 

_______________ 
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§ 33/2021    Dnr 2020- 63 60 

Information om situationen angående Covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet påverkas starkt av den rå-

dande pandemin. Förvaltningschefen redovisar rekommendationer från andra 

myndigheter, läget i verksamheterna med bland annat sjukfrånvaro och hur 

skolorna har fått göra anpassningar.   

Nämndens ordförande har sedan sist fattat ett antal delegationsbeslut om par-

tiell distansundervisning för gymnasium och högstadium. Dessa beslut fattas 

kontinuerligt, för begränsade tidsperioder, med hänsyn till epidemiologiskt 

läge. Även andelen närvarande elever kan behöva justeras med kort varsel uti-

från samma förutsättningar. 

Skolorna anpassar sin verksamhet för att inte blanda elever som normalt inte 

träffas, med varandra. 

Förvaltningen undersöker möjligheterna till egna covid-tester för personal. 

Enligt veckans rapport till länsstyrelsen är förvaltningens totala personalfrån-

varo hanterbar, och inga skolor rapporterar ansträngt läge. Däremot rapporte-

rade en enhet så kallat kritiskt läge med 30% frånvaro. Sätila förskola har un-

der veckan fått stänga sin verksamhet till följd av personalfrånvaro. 

Förvaltningen undersöker förutsättningarna kring den så kallade ”Skolmiljar-

den”, ett generellt statsbidrag som är tänkt att underlätta covid-effekterna på 

undervisningen.  

Ett annat arbete som pågår är åtgärder kring studieresultat och psykisk ohälsa 

bland elever, två områden som befaras farit illa till följd av pandemin. 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 34/2021    

 

Övriga aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om ett par aktuella händel-

ser: 

● Organisationen ifous bedriver utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- 

och systemnivå med syftet att minska gapet mellan praktik och forskning. För 

närvarande har de så kallade FoU-program, som är universitetens sätt att 

jobba med forskningsbaserade projekt. Alla skolenheter har fått ta del av in-

formationen och majoriteten har valt att kliva in i projekt. Avtal väntas skrivas i 

maj, och projekt kan då starta i oktober/november. Projekten ses som ett pris-

värt sätt att få en forskningsbaserad stöttning i kvalitetsarbetet.  

● Skolvalet har genomförts, och ett antal nekande beslut har överklagats.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

Ordförande Leif Sternfeldt informerar om att två ledamöter anmält att de läm-

nar barn- och utbildningsnämnden: 

 

● Ordinarie ledamot Rune Imberg (KD) samt 

● Ersättare Lars-Bertil Rystrand (SD). 

 

Ordföranden samt övriga i barn- och utbildningsnämnden framför tack till Rune 

Imberg för hans insatser.  

Lars-Bertil Rystrand närvarar inte vid dagens sammanträde. 

 

_______________ 
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§ 35/2021    

 

Meddelanden 
 

Överklagade skolplaceringsbeslut 

1) e-post avseende överklagan skolval 2021-02-04, dnr 2021-22 611 

2) Ändring av beslut avseende skolplacering 2021-02-12 dnr 2021-22 611 

3) e-post med överklagan om skolval 2021-02-04, dnr 2021-23 611 

4) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-23 611 

5) e-post med överklagan om skolval 2021-02-08, dnr 2021-26 611 

6) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-26 611 

7) Brev med överklagan om skolval 2021-02-10 dnr 2021-27 6111 

8) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-27 6111 

9) Brev med överklagan om skolval 2021-02-11 dnr 2021-28 611 

10) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-28 611 

11) e-post med överklagan om skolval 2021-02-18 dnr 2021-41 6111 

12) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-41 6111 

13) e-post med överklagan om skolval 2021-02-24 dnr 2021-45 6111 

14) Prövning om överklagande inkommit i rätt tid dnr 2021-45 6111 

 

Från Skolinspektionen 

15) Begäran om yttrande från Skolinspektionen med anledning av anmälan avseende Örby-

skolan 2021-02-15 dnr 2021-34 606 

16) Delbeslut från Skolinspektionen avseende anmälan mot Örbyskolan 2021-02-12 dnr 

2020-215 606 

17) Uppföljning av Skolinspektionens beslut avseende anmälan mot Öxabäckskolan 2021-02-

15 dnr 2020-223 606 

18) Uppföljning av Skolinspektionens beslut avseende Ängskolan 2021-02-26 dnr 2020-

237 611 

19) Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen kvalitetsgranskning Parkskolan 2021-02-26 dnr 

2019-154 611 

 

Övrigt 

20) KS § 12 2021 Uppdrag till Kommundirektör att genomföra ledarskapsakademi 2021-02-

03 

21) KS § 13 2021 Beslut om särskild ersättning till seniora medarbetare 2021-02-03 

22) Rekommendation  från VGR om distansundervisning efter sportlovsveckan 2021-02-21 

23) Missiv - Granskning rektors förutsättningar Marks kommun 2021-02-09 

24) Revisionsrapport Marks kommun - Granskning av rektors förutsättningar 2021-02-09 

25) Beslut från kammarrätten i Jönköping 2021-02-10, dnr 2020-63 60-50 

26) Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande från Skolverket 2021-02-23 

27) Inbjudan från kommunalekonomernas förening - Intern kontroll för nämndsledamöter 

2021-03-08 
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§ 36/2021    

 

Delegationsbeslut 
 

Överenskommelser med andra kommuner: 

1) Avtal med Borås kommun om placering i förskola 2021-01-25 dnr 2020-30 605-

9 

2) Avtal med Borås kommun om placering i förskola 2021-01-29 dnr 2020-30 605-

10 

3) Avtal med Göteborgs stad om placering i förskola 2021-01-25 dnr 2021-9-605-1 

4) Avtal med Göteborgs stad om placering i förskola 2021-01-25 dnr 2021-9-605-2 

5) Avtal med Göteborgs stad om placering i förskola 2021-02-02 dnr 2021-9-605-3 

6) Avtal med Ulricehamns kommun om placering i förskola 2021-02-04 dnr 2020-

146-605-2 

7) Avtal med Ulricehamns kommun om placering i förskola 2021-02-04 dnr 2020-

146-605-3 

8) Avtal med Sundsvalls kommun om placering i skola 2021-03-01 dnr 2021-44 

605-1 

9)  Avtal med Varbergs kommun om placering i grundskola och fritidshem 2021-01-

29 dnr 2021-37 605-1 

Beslut rörande särskolegång: 

10)  Beslut om att elev tillhör målgrupp för mottagande i grundsärskola enligt SL  7 

kap 8§ 2021-02-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, Barn- och utbildnings-

förvaltningens kansli 

11)  Beslut om att elev tillhör målgrupp för mottagande i grundsärskola enligt SL  7 

kap 8§ 2021-02-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, Barn- och utbildnings-

förvaltningens kansli 

Övriga delegationsbeslut 

12)  Avtalsrapport Barn- o utbildningsförvaltning tidsbegränsade månad 02/2021 

13)  Avtalsrapport Barn- o utbildningsförvaltning, tillsvidareanställda, månad 

02/2021 

14)  Beslut om avstängning av elev i grundskolan 2021-02-11 
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15)  Beslut om partiell fjärr- och distansundervisning för grundskolan årskurs 7-9 

dnr 2020-63 60-49 

16)  Beslut om förlängning av partiell fjärr- och distansundervisning för grundskolan 

årskurs 7–9 2021-02-23 dnr 2020-63 60-51 

17)  Beslut om förlängning av partiell fjärr- och distansundervisning för grundskolan 

årskurs 7–9 2021-02-08 dnr 2020-63 60-53 

18)  Beslut om rätten att anställa, vidaredelegation till rektor och verksamhetschef 

2021-02-01  

19)  Beslut om rätten att anställa, vidaredelegation till rektorer 2021-01-01  

20)  Beslut om rätten att anställa, vidaredelegation till verksamhetschef 2021-02-01  

21)  Beslut om tillträdesförbud för vårdnadshavare till elev på Strömskolan 2021-01-

28 dnr 2021-16 600-1 

22)  Avtal Nordic Learning gällande konsultuppdrag rektor 2020-12-14 dnr 2021-50 

402-1 

23)  Beslut om skolskjuts för elev 2021-01-15 dnr 2020-128 623-4 

24)  Beslut om skolskjuts för elev 2021-01-15 dnr 2020-128 623-5 

25) Beslut om nämndens synpunkter på regional avfallsplan 2021-02-18 dnr 2021-

10 63-3 

26)  428 st jakande beslut avseende skolplacering i årskurs 7, beslutsdatum 2021-

02-04 Förvaras digitalt i systemet TE 

27)  13 st nekande beslut avseende skolplacering i årskurs 7, beslutsdatum 2021-

02-04 Förvaras digitalt i systemet TE 

28)  Ändring av beslut avseende skolplacering 2021-02-12 dnr 2021-22 611-2 

29)  5 st nekande beslut avseende skolplacering i förskoleklass, beslutsdatum 2021-

02-04 Förvaras digitalt i systemet TE 

 

 


