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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-13 

Tid:   kl. 09:00 – 15:45. Pauser 10:10-10:25, 11:40-12:40 och 

14:35-14:40. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset (ordförande) övriga via videolänk 

(Microsoft Teams) 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Tommy Söderhagen tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel (§§ 102-109) 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (§§ 110-116) 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

(§§ 102-113, 115-117) 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Catarina Johansson (C) (§ 

114) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal (M) 

 (KD) Nicolette Nadj (§§ 102-106, 110-116) 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) (§§ 107-

109) 

 (SD) Natalia Henriksson 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (SD) Yvonne Kindström (§§ 102-113, 115-117) 

(V) Princella Lizarazu Barrios (§§ 104-115) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 106-108, 

110-111 

 Erik Glansin Projektledare, TSF § 109 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef, TSF § 109 

 Katja Drugge Förvaltare, TSF § 109 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 110-113 
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 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 109-110 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 110 

 Johan Höglund Ekonom §§ 109-110 

 Marie Wank Ekonom §§ 109-110 

 Hanna Grunditz-

Svensson 

Ekonom § 110 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 109 

 Maria Nilaeus Utredare §§ 112-113 

 Maria Fransson Tf Verksamhetschef §§ 106-107 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand 

Gustafsson, 

Lärarförbundet 

 §§ 102-114 

 Malin Larsson, 

Akademikerförbundet 

SSR 

 §§ 102-109 

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 107-114 

 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-09-21, kl. 12:00. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 102-117 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13, §§ 102-117 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-09-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-10-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 102/21 

Fastställande av dagordning § 103/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 104/21 

Information från förvaltningen och allmänna frågor § 105/21 

Inkommet anonymt brev § 106/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 107/21 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 108/21 

Lägesrapport lokaler § 109/21 

Delårsrapport 2021 § 110/21 

Upplägg på verksamhet kring återbruk av möbler, utrustning 

och material 

§ 111/21 

Ansökan från Pärlan, Montessoriskolan i Skene AB om att 

starta förskola i Kinna 

§ 112/21 

Begäran om att bedriva pedagogisk omsorg, från Ekolek 

Barnomsorg AB 

§ 113/21 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

§ 114/21 

Rapport från kontaktpolitiker § 115/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 116/21 

Redovisning av meddelanden § 117/21 
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§ 102/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 

Catarina Johansson (C) anmäler jäv i ärende 15 Entledigande och fyllnadsval av 

ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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§ 103/2021    

Fastställande av dagordning 

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om nämnden kan fastställa dagordningen, och finner att så 

sker.  
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§ 104/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  
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§ 105/2021    

Information från förvaltningen och allmänna frågor 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander ger en kortfattad nulägesbild och 

information om aktuella frågor:  

● Skolstarten har varit bra, särskilt för de årskurser som tidigare termin behövt ha 

distansundervisning men nu kan vara på plats. Närundervisning är nu huvudregel 

utifrån nationella rekommendationer. 

● Det finns flertalet högaktuella lokalfrågor, och en oro för de akuta behov som 

finns samt oro inför kommande förändringar och hur investeringar hanteras framåt. 

● Mark är återigen utvalt av Skolverket i insatsen ”samverkan för bästa skola”. 

Denna gång är det Björketorpskolan, Parkskolan och Tingvallaskolan som är 

utvalda.  

● Förvaltningsledningen har sedan en tid tillbaka initierat ett tankearbete kring 

eventuella framtida förändringar i organisation och verksamhet. Detta som en följd 

av rekommendationer i externa granskningsrapporter samt nämndens beslut om 

uppdrag till förvaltningschefen: 

”att till AU i september 2021 föreslå långsiktig plan med de styrmekanismer som 

behövs för att utveckla verksamheten på ett bra sätt. (§ 87 2021)”, 

”Förvaltningschef uppdras att återkomma med en plan för hur samtliga rektorer får 

kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå. Förvaltningschef uppdras att 

återkomma kring uppföljning av förbättringsarbete utifrån rekommendationerna i 

granskningsrapporten. (§ 79/2021)”, 

”Förvaltningschef uppdras att återkomma i budgetarbetet kring hur nämnden kan 

säkerställa att en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger 

rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att 

utöva sitt pedagogiska ledarskap. Samt att arbeta för att de stödfunktioner som 

står under andra nämnder och förvaltningar utvecklas till att vara ett så funktionellt 

stöd som möjligt för rektorerna (§ 79 2021)” samt 

”Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn-och 

utbildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att genomlysa förvaltningens 

resursfördelningsmodell i syfte att skapa bättre och effektivare förutsättningar för 

verksamheterna (§ 79/2021)”. 

Det har inom förvaltningen framförts kritik mot förändringstankar, och 

förvaltningsledningen arbetar för att hitta en gemensam utgångspunkt för det 
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fortsatta arbetet framåt. Bland annat har flera heldagar med 

personalorganisationerna bokats in under hösten. 

 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 106/2021   Dnr: 2021-2 1081 

Inkommet anonymt brev 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen i brevet, och understryker 

vikten av samarbetet med personalorganisationerna enligt samverkansavtalet. 

Ärendet 

Nämndens ordförande har tagit emot ett anonymt brev, i vilket man beskriver 

upplevda psykosociala arbetsmiljöproblem på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ärendets behandling 

Brev med dnr 2021-2 1081-12 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september (§ 76), och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen i brevet, och understryker 

vikten av samarbetet med personalorganisationerna enligt samverkansavtalet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att det antas.  
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§ 107/2021   Dnr: 2020-63 60 

Information om situationen angående Covid-19 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för den aktuella situationen kring 

covid-19-pandemin: 

● Nämnden får ta del av en veckorapport som skickats till Länsstyrelsen. I denna 

beskrivs de förebyggande åtgärder som vidtagits. Riskbedömningar ska göras och 

aktiviteter ska anpassas som kan innebära risk för smittspridning. Rektorer har fått 

information om i vilka lägen barn/elever ska hållas hemma. Den samlade 

bedömningen är att kommunen har hög efterlevnad av råd, rekommendationer och 

riktlinjer inom nämndens verksamheter.  

● Sammantaget bedöms påverkan på verksamheterna vara måttlig, för närvarande. 

● Västra Götalandsregionen har nyligen informerat om att en ny, förbättrad 

provtagningsrutin av elever kommer att införas succesivt under de följande 

veckorna. 

● På Marks gymnasieskola har det skickats ut ett brev till elever, vårdnadshavare 

och personal där man uppmanar alla, både lärare, elever och andra som vistas i 

skolan att vaccinera sig. För att underlätta möjligheten till vaccination kan skolan i 

samarbete med Närhälsan i Mark erbjuda vaccination på skoltid, på skolan.  

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 108/2021   Dnr: 2020-3 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den  

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får  

nämnden information om det arbete som pågår och det utvecklingsarbete som sker 

inom verksamheten. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin lämnar en lägesrapport för verksamheten inom 

Arbetsmarknadsenheten (AME). Fokusområden i september är bland annat: 

- Beviljade projektpengar för att starta upp ”samhällvägledning och 

arbetsmarknad” 

- Strategi- och planeringsdagar 

- Start av studie- och yrkesvägledningstjänster inom Arbetsmarknadscenter 

- Förslag på ny enhet vid namn ”Möbelbruket” utifrån bifallen motion i 

kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet utgörs idag av tre enheter 

(vuxenutbildningen, Arbetsmarknadscenter inklusive flyktingmottagning 

samt Naturvårdslaget). Utifrån det nya förslaget skulle verksamheten kunna 

komma att bestå av fyra till fem enheter omkring år 2022-2024. 

- Diskussioner med berörda parter om framtida lämpliga yrkesutbildningar. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 109/2021    

Lägesrapport lokaler 

 

Ärendet 

En rad olika lokalprojekt pågår runt om i kommunen inom barn- och  

utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämnden får en genomgång  

av samtliga orter i kommunen där det pågår, eller planeras, någon form av  

lokalprojekt - däribland Björketorp, Hyssna, Lyckegårdens förskola, Solgårdens 

förskola, förskola i Sätila, Ubbhult och Ängskolan. 

 

 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin, förvaltare Katja Drugge och verksamhetschef Tomas 

Arvidsson från teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 110/2021   Dnr: BUN 2021-140 

Delårsrapport 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en prognos för 

året med ett överskott om 3,4 mnkr. 

2. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med 0,9 mnkr avseende den utökade satsningen 

på tillfällig förstärkning inom skolväsendet (den s.k. Skolmiljardens utbetalning nr 

3), beslutar barn-och utbildningsnämnden att nyttja medlen i enlighet med tidigare 

beslut i BUN (BUN § 62/2021). 

3. Nämnden understryker vikten av måluppfyllelse, främst där det understiger 

måltalen. 

4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta utveckla redovisningen av ekonomi 

och personal för att underlätta nämndens styrning och utveckling av verksamheten. 

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. Nämndernas 

rapporteringar ligger till grund för redovisningen. Det ekonomiska resultatet för 

januari till augusti har analyserats och en prognos för året är framtagen. Andra 

föremål för analys i rapporten är bland annat effekter av pandemin, grundskolans 

och gymnasiets resultat, olika faktorer inom förskolan och förändringar inom 

vuxenutbildningen. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens förslag till delårsrapport 2021, version 1.1 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 2021-140-3), med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsrapporten inklusive en prognos 

för året med ett överskott om 3,4 mnkr. 

2. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och 

utbildningsnämndens driftbudget med 0,9 mnkr avseende den utökade satsningen 

på tillfällig förstärkning inom skolväsendet (den s.k. Skolmiljardens utbetalning nr 

3), beslutar barn- och utbildningsnämnden att nyttja medlen i enlighet med tidigare 

beslut i BUN (BUN § 62/2021). 
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Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Marie Tell, Sara Dahlin, 

Caroline Ekberg och Caroline Billing samt ekonomer Johan Höglund och Marie Wank 

och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) föreslår följande tillägg till beslutsförslaget: 

Nämnden understryker vikten av måluppfyllelse, främst där det understiger 

måltalen. 

Arthur Thiry (V) föreslår följande tillägg till beslutsförslaget: 

Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta utveckla redovisningen av ekonomi 

och personal för att underlätta nämndens styrning och utveckling av verksamheten. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Bodil Wennerströms (S) 

tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Arthur Thirys (V) tilläggsförslag, 

och finner att förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 111/2021   Dnr: BUN 2020-161 600 

Upplägg på verksamhet kring återbruk av möbler, utrustning 

och material 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-161 600-6) som återrapport utifrån uppdrag i Kommunfullmäktiges beslut (§ 

11/2021) avseende motion om återbruksverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet i 

samverkan med Västra Götalandsregionen och återkomma med konkret förslag till 

samarbetsavtal så snart det utformats. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att från den 1 januari 2022 

starta ”Möbelbruket” som ny verksamhet med inriktning på möbelrenovering och 

tapetsering.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut § 11/2021 bifallit en motion om att inrätta 

återbruk av möbler, utrustning och material i kommunens verksamheter. Barn- och 

utbildningsnämnden gavs där i uppdrag att, i samverkan med teknik- och 

servicenämnden, genomföra en förundersökning och ta fram ett upplägg på en 

sådan verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 

den 30 september. 

Verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten har för nämndens räkning utfört 

sondering inom kommunen, och även haft kontakt med Västra Götalandsregionen. 

Detta då det varit känt att det på regional nivå finns ett pågående projekt för att 

hantera möbelcirkulation. Med detta som utgångspunkt har förvaltningen tagit fram 

ramar för hur arbetet kan ske på lokal nivå i Marks kommun och i samverkan med 

regionen. 

Ärendets behandling 

KF § 11 2021 Motion om återbruk bifalles 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2020-161 600-6 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september (§ 81), och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr 

2020-161 600-6) som återrapport utifrån uppdrag i Kommunfullmäktiges beslut (§ 

11/2021) avseende motion om återbruksverksamhet. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet i 

samverkan med Västra Götalandsregionen och återkomma med konkret förslag till 

samarbetsavtal så snart det utformats. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att från den 1 januari 2022 

starta ”Möbelbruket” som ny verksamhet med inriktning på möbelrenovering och 

tapetsering. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

  



Sida 18(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 112/2021   Dnr: BUN 2021-95 

Ansökan från Pärlan, Montessoriskolan i Skene AB om att 

starta förskola i Kinna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Montessoriskolan Pärlan i Skene AB medges tillstånd att starta fristående förskola 

enligt projekt Ytterås Boråsvägen 29, Kinna.  

Ärendet 

Montessoriskolan Pärlan har den 17 maj inkommit med en ansökan om att starta en 

fristående förskola i centrala Kinna, Marks kommun. Montessoriskolan Pärlan 

ansöker om godkännande för att bedriva en verksamhet med omfattning för cirka 

40 barn. Vid denna typ av ansökan har kommunen att utreda om företaget 

uppfyller uppställda krav för att bedriva fristående förskola, och om tillstånd kan 

ges utifrån det. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet genom att granska 

handlingarna och utreda om ansökan uppfyller befintliga riktlinjer, beslutade av 

barn- och utbildningsnämnden i § 90 2013. 

Ärendets behandling 

Ansökan med bilagor, inkomna 2021-05-17 

BUN § 90 2013 Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående enheter 

Riktlinjer för godkännande och tillsyn daterade 2013-11-12 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-95-2 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september (§ 82) och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Montessoriskolan Pärlan i Skene AB medges tillstånd att starta fristående förskola 

enligt projekt Ytterås Boråsvägen 29, Kinna. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Nilaeus och verksamhetschef Marie Tell redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Montessoriskolan Pärlan  
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§ 113/2021   Dnr: BUN 2021-19 6101 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB om att bedriva 

pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ekolek Barnomsorg AB medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks 
kommun. 

Ärendet 

Ekolek Barnomsorg AB har den 2 februari inkommit med en ansökan om att få 
bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Ekolek Barnomsorg AB 
ansöker om godkännande för att bedriva verksamhet med en omfattning av 5 
pedagoger och 30 barn. Vid denna typ av ansökan har kommunen att utreda om 
företaget uppfyller uppställda krav för att bedriva fristående förskola, och om 
tillstånd kan ges utifrån det. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet genom att granska 
handlingarna och utreda om ansökan uppfyller befintliga riktlinjer, beslutade av 
barn- och utbildningsnämnden i § 90 2013. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående 

enheter (dnr 2013- 248 6101-1) beslutade i § 90/2013 

Ansökan från Ekolek Barnomsorg AB med bilagor (dnr 2021-19 6101-1), inklusive 

komplettering (dnr 2021-19 6101-4) och kreditupplysning (dnr 2021-19 6101-6) 

BUN AU § 68 2021, då ärendet återremitterades till förvaltningen med hänvisning 

till att det behövdes mer information om lokalerna och den tänkta personalens 

utbildningsnivå. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr 2021-19 6101-5 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Ekolek Barnomsorg AB medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks 

kommun. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell och utredare Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nicolette Nadj (KD) lämnar följande förslag till beslut: 

1. Ekolek barnomsorg AB medges tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i 

Marks kommun, under förutsättning att man snarast inför start redovisar 

lokalernas lokalisering och utformning.  
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2. Förvaltningschef uppdras att göra en översyn och revidering av nuvarande 

riktlinjer för att möjliggöra mångfald och bedrivande av verksamhet för fler 

fristående utförare. 

Elise Benjaminsson (M), Natalia E Henriksson (SD) och Håkan Mauritzson (M) yrkar 

bifall till Nicolette Nadjs (KD) förslag till beslut. 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag till 

beslut: arbetsutskottets och Nicolette Nadjs (KD). 

Ordföranden frågar först om nämnden antar eller avslår arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Ordföranden frågar sedan om nämnden antar eller avslår Nicolette Nadjs (KD) 

förslag till beslut, och finner att det avslås. 

 

Beslut skickas till: 

Ekolek barnomsorg AB 
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§ 114/2021   Dnr: BUN 2019-5 600 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ann-Christine Andreasson (C) och Daniel Fleck (S) entledigas från sina uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med den 13 

september 2021. Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

utses:  

Catarina Johansson (C) Söderbacka, Rönngärdet 511 97 Hajom 

samt 

Petra Vogel (S) Tingslätt Furuberg 3 511 96 Berghem  

 

Ärendet 

Kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun anger i 35 § 

att barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens utskott, samt även en ordförande och vice ordförande. Dessa 

väljs bland barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Avgår en 

ledamot eller ersättare ska fyllnadsval snarast genomföras. 

Ann-Christine Andreasson (C) och Daniel Fleck (S) har båda begärt att bli 

entledigade från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott och ett fyllnadsval behöver därför göras. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse dnr 2019-5 600-7, med följande förslag till beslut: 

Ann-Christine Andreasson (C) och Daniel Fleck (S) entledigas från sina uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med den 13 

september 2021. Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

utses:  

Catarina Johansson (C) Söderbacka, Rönngärdet 511 97 Hajom 

samt 

Petra Vogel (S) Tingslätt Furuberg 3 511 96 Berghem 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Jäv 

Catarina Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att det antas.  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ann-Christine Andreasson 

Daniel Fleck 

Catarina Johansson 

Petra Vogel 
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§ 115/2021 

Rapport från kontaktpolitiker 

Dagens sammanträde 

Nämnden diskuterar kontaktpolitikeruppdrag och allmän information från 

Lyckekolan, med anledning av uppstarten i de nya skollokalerna. Rektorerna 

Morgan Andersson och Laila Grönesjö kommer att bjudas in till ett 

nämndsammanträde för att delge information. 
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§ 116/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-04 till 2021-09-03 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Varbergs kommun 

Verksamhetschef 2021-06-07 BUN 2021-37 

605-4 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Varbergs kommun 

Verksamhetschef 2021-06-07 BUN 2021-37 

605-5 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl (7 stycken) 

Verksamhetschef 2021-06-08 BUN 2021-119-1 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl (5 stycken) 

Verksamhetschef 2021-06-08 BUN 2021-119-2 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Montessoriskolan 

Pärlan höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-11 BUN 2021-107-4 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-11 BUN 2021-53 

605-6 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Montessoriskolan 

Pärlan höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-11 BUN 2021-106-4 

Beslut om placering i skola, 

avtal med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-89-3 

Beslut om placering i skola, 

avtal med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-89-4 

Beslut om placering i skola, 

avtal med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-79-4 

Beslut om placering i skola, 

avtal med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-79-5 

Beslut om placering i skola, 

avtal med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-79-6 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-9 605-

4 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-9 605-

5 



Sida 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Leteboskolan, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-100-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

barn vid Leteboskolan, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-105-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Letebo skola, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-104-2 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Leteboskolan, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-101-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Leteboskolan, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-102-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Leteboskolan, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-103-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Letebo förskola, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-98-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Letebo skola, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-97-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Letebo skola, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-99-3 

Beslut om tilläggsbelopp för 

elev vid Letebo skola, 

höstterminen 2021 

Verksamhetschef 2021-06-21 BUN 2021-96-4 

Beslut om att elev har rätt 

att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-22 BUN 2021-71-15 

Beslut om att elev har rätt 

att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-22 BUN 2021-71-16 

Ändring av skolskjutsbeslut Verksamhetschef 2021-06-22 BUN 2021-124-5 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Tingvallaskolan 

Verksamhetschef 2021-06-22 BUN 2021-119-3 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-06-22 BUN 2021-130-1 

Beslut om utökad tid på 

förskola på grund av 

familjesituation 

Rektor 2021-06-23 BUN 2021-71-17 
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Beslut om stipendium från 

Holger Meyers stiftelse 

2021 

Förvaltningschef 2021-06-24 BUN 2021-129-1 

Beslut om att elev har rätt 

att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-28 BUN 2021-71-18 

Beslut om att elev har rätt 

att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-28 BUN 2021-71-19 

Beslut om att elev har rätt 

att mottagas i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-28 BUN 2021-71-20 

Beslut om att elev tillhör 

målgrupp för 

gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef 2021-06-28 BUN 2021-71-21 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-06-28 BUN 2021-130-2 

Godkännande av 

upphandlingsdokument för 

upphandling av 

handledningstjänster till 

Arbetsmarknadscenter 

Förvaltningschef 2021-06-28 BUN 2021-113-1 

Avtal med Borås stad 

avseende 

sjukhusundervisning för 

elev 

Verksamhetschef 2021-06-28 BUN 2021-137-1 

Beslut om skolskjuts i form 

av självskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Ängskolan 

Verksamhetschef 2021-06-30 BUN 2021-119-4 

Prövning om överklagan 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2021-07-01 BUN 2021-142-2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-07-02 BUN 2021-130-3 

Överenskommelse om 

placering i förskola med 

Härryda kommun 

Verksamhetschef 2021-08-12 BUN 2021-53 

605-7 

Beslut avseende placering i 

förskola i Bollebygd 

Verksamhetschef 2021-08-12 BUN 2021-83-2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-08-18 BUN 2021-130-4 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Svenljunga kommun 

Verksamhetschef 2021-08-20 BUN 2021-89-5 
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5 beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl 

Verksamhetschef 2021-08-20 BUN 2021-119-5 

Tilldelningsbeslut, 

upphandling av 

handledningstjänster till 

Arbetsmarknadscenter 

Förvaltningschef 2021-08-25 BUN 2021-113-6 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Lyckeskolan 

Verksamhetschef 2021-08-26 BUN 2021-119-6 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Lyckeskolan 

Verksamhetschef 2021-08-31 BUN 2021-119-7 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Lyckeskolan 

Verksamhetschef 2021-08-31 BUN 2021-119-8 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Lyckeskolan 

verksamhetschef 2021-08-31 BUN 2021-119-9 

Beslut om avgiftsfri 

placering på förskola 

Rektor 2021-09-01 BUN 2021-68 

600-2 

Beslut om avgiftsfri tid på 

förskola 

Rektor 2021-09-01 BUN 2021-68 

600-3 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med Borås 

kommun 

Verksamhetschef 2021-09-01 BUN 2021-157-2 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med Borås 

Stad 

Verksamhetschef 2021-09-01 BUN 2021-157-1 

Överklagat skolskjutsbeslut Verksamhetschef 2021-09-02 BUN 2021-159-3 

Beslut om placering i 

förskola, avtal med 

Kungsbacka kommun 

Verksamhetschef 2021-09-03 BUN 2021-79-7 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-09-03 BUN 2021-130-5 

Beslut om avgiftsfri 

placering på fritidshem 

Rektor 2021-09-03 BUN 2021-68 

600-4 
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§ 117/2021 

Redovisning av meddelanden 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS § 120 2021 Sommarerbjudande bästa 

barnkommun 

2. -- KS § 128 2021 Riktlinjer för investeringar 

3. -- KS § 129 2021 Svar revisionsrapport statsbidrag 

 -- KF § 107 2021 Aprilrapport 2021 

 -- KF § 102 2021 Remiss av nya motioner 

 

 

-- KF § 122 2021 Entledigande av ersättare i BUN 

 2021-126 Från Skolinspektionen - Beslut gällande 

Fritslaskolan 2021-06-14 

 2021-67 606 Från Skolinspektionen, BEO - Beslut gällande 

Sjöbyskolan 2021-06-28  

 2021-93 Från Skolinspektionen -Skriftlig återkoppling 

Fristlaskolan 2021-06-29  

 2021-34 Från Skolinspektionen - Beslut gällande 

Örbyskolan 7-9 2021-07-01 

 2021-150 Från BEO - Anmälan om kränkande behandling 

vid Torestorpskolan 2021-07-15  

 2021-123 Överklagan av skolskjutsbeslut 2021-06-14  

 2021-124 Överklagan av skolskjutsbeslut 2021-06-14  

 2021-156 Överklagan av skolskjutsbeslut 2021-08-31 

 2021-159 Överklagan av skolskjutsbeslut 2021-09-02 

 2020-164 Beslut från förvaltningsrätten i ärende gällande 

överklagat skolskjutsbeslut 2021-08-04 

 2021-82 Beslut från förvaltningsrätten i ärende gällande 

överklagat skolskjutsbeslut 2021-08-09 

 2021-2 1081-12 Inkommet anonymt brev 2021-06-29  
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 -- Brev från Skolverket till Huvudman angående 

nyanländas lärande 2021-06-16 

 2021-87 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

angående personuppgiftsincident på Sätilaskolan 

2021-06-30  

 -- Inbjudan till konferens: Krafttag mot det 

väpnade våldet i Sverige 2021-06-07 

 -- Inbjudan - Forum för barn och unga 2021-06-24 

 2021-118 Beslut från Skolverket om utökad satsning 

skolmiljarden 2021-06-30  

 2021-94 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 

2021-06-11  

 2021-134 Beslut från Länsstyrelsen avseende ansökan om 

medel 2021-06-23  

 2021-139 Beslut från Länsstyrelsen avseende ansökan om 

medel 2021-06-28  


