
 Sida 1(35) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-10-14 

Tid:   kl. 09:00 – 16:25. Pauser 11:10-11:30 och 12:30-13:00.  

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

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

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

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

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Anders Lindahl 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Louise Rönnestad 

(S) Helena Johansson 

(C) Hans-Olof Andersson 

(M) Håkan Mauritzson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 121-128 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 118-130 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 118-130 

 Katja Drugge Fastighetsförvaltare, 

TSF 

§§ 129-130 

 Thomas Poddig Teknisk chef, TSF § 129 

 Johan Westerberg Rektor § 126 

 Markus Ring Rektor § 126 

 Johan Höglund Ekonom §§ 123-125 
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 Hanna Grunditz-

Svensson 

Ekonom §§ 123-125 

 Leo Rosenberg Kvalitetsutvecklare §§ 130-132 

 Per Haugsnes Verksamhetsutvecklare § 136 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand 

Gustafsson, 

Lärarförbundet 

 §§ 118-129 

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 118-140 

    

 Övriga närvarande   

 Åsa Eriksson Berggren Ung företagsamhet § 121 

 Rebecca Bitto Ung företagsamhet § 121 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-10-22, kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 118-142 

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 

2021-10-14, §§ 118-142 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-10-22 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 118/21 

Förändring av ärendelistan § 119/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 120/21 

Besök av Ung Företagsamhet (UF) § 121/21 

Aktuella frågor § 122/21 

Information från förvaltningen § 123/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 124/21 

Ekonomisk månadsredovisning § 125/21 

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 126/21 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 127/21 

Reviderat gymnasiesamverkansavtal § 128/21 

Information från TSF om preventiva och trygghetsskapande 

åtgärder 

§ 129/21 

Lägesrapport lokaler § 130/21 

Remitterad motion om etablering av barntrafikskola i 

kommunen 

§ 131/21 

Motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark § 132/21 

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen (anslaget 2021-10-15) 

§ 133/21 

Ändring i delegationsordning avseende beslut utifrån 

dataskyddsförordningen 

§ 134/21 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2021 § 135/21 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, januari - juni 2021 

§ 136/21 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever inom barn- och utbildningsförvaltningen januari-juni 

2021 

§ 137/21 

Sammanträdesplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden § 138/21 
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Övrigt och allmänna frågor § 139/21 

Rapport från kontaktpolitiker § 140/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 141/21 

Redovisning av meddelanden § 142/21 

  

  



Sida 6(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-10-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 118/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 119/2021 

Förändring av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ändringarna av ärendelistan antas. 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) väcker en fråga om fakta/information om finansiering av 

Arbetsmarknadscenter inför budgetdiskussioner nästkommande vecka. Ordförande 

föreslår att förvaltningen undersöker om informationen kan tas fram innan dess.  

Ordningen på ärenden ändras för att passa föredragandes möjlighet att närvara. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 

  



Sida 8(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-10-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 120/2021 

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 121/2021    

Besök av Ung Företagsamhet (UF) 

 

Dagens sammanträde 

Åsa Eriksson Berggren och Rebecca Bitto från Ung företagsamhet (UF) berättar om 

organisationen, i synnerhet arbetet inom UF:s upptagningsområde ”Älvsborg” där 

Mark ingår. 

UF är en ideell utbildningsorganisation som syftar till att stötta elever i företagande 

men också framtidsutsikter i allmänhet. Sedan 1980 har man utbildat 

gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande, något som 

förekommer på Marks gymnasieskola. Sedan 2010 arbetar man även på 

grundskolan. 

Organisationen syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla 

sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Man erbjuder läromedel, 

lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte 

med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledare. Organisationen 

stöds av offentliga medel och det privata näringslivet, och innebär ingen ekonomisk 

investering för kommunen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 122/2021    

Aktuella frågor 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander ger nämnden information om pågående 

samarbete med Skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Det är andra 

gången på kort tid som skolor i Mark väljs ut som deltagare. Deltagandet väntas 

leda till ett positivt utvecklingsarbete på skolorna, men att åter igen bli föremål för 

en sådan statlig insats ser förvaltningen som en bekymmersam signal. Ihop med 

tidigare granskningar från PWC och Skolinspektionens kritik mot bland annat det 

systematiska kvalitetsarbetet bedömer förvaltningen att Marks kommun behöver 

arbeta hårt för att få till en nödvändig förändring och utveckling. Situationen ställer 

stora krav på nämnd och förvaltning, och är särskilt utmanande då förvaltningen för 

tillfället inte har ett funktionellt samverkanssystem med personalorganisationerna. 

Återkoppling från tillsynsmyndigheterna de senaste åren har exempelvis tryckt på 

huvudmannens ansvar för brister i resultatuppföljning, åtgärder och dokumentation 

av utvecklingsåtgärder. 

 

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar ärendet.  
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§ 123/2021    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde 

I samband med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste 

sammanträde lämnade Bodil Wennerström (S) en framställan med följande lydelse: 

 

”Vi vill ha en redogörelse om funktioner/anställningar som gjorts på förvaltningen 

de 2-3 senaste åren. Utifrån PWC-rapporten behöver rektorerna ökade resurser för 

att klara verksamheten. Nämnden har sagt att resurser, medel och ansvar skall 

ligga på rektorerna och ute i verksamheten. Utifrån detta vill vi veta vilka 

funktioner/verksamhetschefer, enhetschefer med flera som anställts. Hur arbetar 

dessa funktioner ut mot verksamheten? Vad kostar dessa utökade tjänster? 

Socialdemokratiska gruppen genom Bodil Wennerström”. 

Förvaltningen har med anledning av detta tagit ut en förteckning över personal med 

central anställning, där det framgår uppgifter om arbetsställe, anställningsdatum, 

lön med mera som nämnden får ta del av.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 124/2021   Dnr: BUN 2020-63 

Information om situationen angående Covid-19 

Dagens sammanträde 

Nämnden tar del av den senaste veckorapporten som skickats till Länsstyrelsen 

avseende läget kring covid-19-pandemin. Pandemin bedöms just nu ha måttlig 

påverkan på verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 125/2021    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och  

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september månads slut. Intäkter 

redovisas per verksamhetsområde, ihop med personalkostnader och övriga  

kostnader. Driftsredovisning presenteras för olika verksamhetsformer och andra 

områden som till exempel IT och administration. 

Nämndens ekonomi har nu återgått till ett normalläge efter att pandemins effekter 

har avtagit. Exempelvis utgörs en stor del av nämndens kostnader av 

personalutgifter, där sjuklöner nu har gått upp efter att ha legat på en låg nivå 

under pandemin. 

Nämnden fick tidigare under året ett tillskott på fem miljoner kronor, vilka lagts ut 

på rektors budget på de enheter som uppvisat särskilt behov av extra resurser. 

Dagens sammanträde 

Ekonomer Johan Höglund och Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 
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§ 126/2021  

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 

 

Ärendet 

Antagningsstatistiken för Marks gymnasieskola har analyserats, och man har även 

planerat aktiviteter med utgångspunkt i tendenser och viljeriktningar. 

År 2020 hade skolan en uppåtgående trend med antal sökande, vilket minskade 

under 2021. Man har dock fyllt ut klasser, och vissa program har även behövt bli 

dubbla klasser. Hantverksprogrammen bedöms ha nått sin maximala kapacitet, och 

för första gången på mycket länge har industriprogrammet fyllts ut och visat på en 

uppgång. El och energi har däremot haft ett lägre söktryck, likaså 

estetprogrammen vilket följer rikstrenden. 

Vård- och omsorgsprogrammet har ett lågt söktryck. Skolledningen undersöker 

möjligheter att ge utbildningen ett tydligare ”blåljusspår”, något som varit 

framgångsrikt i andra kommuner. 

Planerade aktiviteter för att locka nya elever är bland annat framtidsdagar, 

marknadsföring, aktiviteter på sociala medier, möjlighet för yngre elever att 

”skugga” gymnasieelever med mera. 

 

Dagens sammanträde 

Rektorer Johan Westerberg och Markus Ring redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 127/2021    

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) med fokus på framtidsplaner, finansiering, 

uppföljning och utvärdering av de första två åren som verksamheten funnits. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 128/2021   Dnr: BUN 2021-151 

Reviderat gymnasiesamverkansavtal 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund 

godkänns. 

Ärendet 

Ett nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad har tagits fram. 

Avtalet avser att börja gälla 1 januari 2022 och ska gälla tills vidare. Direktionen för 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-

06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade 

gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. 

Avtalet kring gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund syftar till att:  

• Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett, 

• Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och 

blir mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning, 

• Samverkan kring programutbudet och dimensionering sker inom 

samverkansområdet som helhet och mellan enskilda gymnasieskolor, 

• Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets 

utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt. 

Förvaltningen har tagit del av handlingarna och anser att det inte finns några hinder 

att ställa sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal. 

Ärendets behandling 

Förslag till nytt gymnasiesamverkansavtal, inkommet 2021-06-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-151-2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 oktober 

2021, och lämnat följande förslag till beslut: 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund 

godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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Beslut skickas till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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§ 129/2021    

Information från TSF om preventiva och trygghetsskapande 

åtgärder 

 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen är ansvariga för kommunens lokaler, inklusive 

skollokaler. På dagens sammanträde får Barn- och utbildningsnämnden information 

om preventiva och trygghetsskapande åtgärder på skolor för att minska 

skadegörelse med mera.  

Det finns i dagsläget en mängd tekniska åtgärder så som att belysning är placerad 

på ett sådant sätt att det blir svårt att utföra sabotage och skadegörelse utan att bli 

sedd. Ett samarbete kring sådant sker med kommunens samordnare på skydds- 

och säkerhetsenheten. 

Kameraövervakning på skolgårdar är svårt att få tillstånd för, då kommunen har att 

följa Integritetskyddsmyndighetens begräsningar och krav. 

Teknik- och serviceförvaltningen har samarbete och dialog med rektorer om 

ansvarsfördelningar i trygghetsarbetet, exempelvis vad gäller 

brandsäkerhetsarbete. 

 

Teknisk chef Thomas Poddig redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 130/2021    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen informerar om pågående lokalärenden, med fokus 

på Solgårdens och Hyssna förskolor. 

Solgårdens förskola behöver utrymmas, och flytt till ersättningslokaler påbörjas i 

dagarna. Verksamheten kommer att flyttas till lokaler på Hedbo och Habyskolan. 

Arbete har skett för att anpassa utemiljöerna på båda ställen till små barn. Teknik- 

och serviceförvaltningen arbetar parallellt med flytten för att få tillfälligt bygglov i 

Skene, närliggande Solgårdens huvudbyggnad, där eventuell paviljong kan 

etableras. 

I Hyssna pågår arbete med byggnation. Enligt planen skall moduler flyttas vecka 

44, och förhoppningsvis kan inflyttning ske första veckan i januari 2022. 

Förvaltare Katja Drugge redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 131/2021   Dnr: BUN 2019-150 600 

Remitterad motion om etablering av barntrafikskola i 

kommunen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden remitterar förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

2019-150 600-2 till teknik- och servicenämnden för hörande.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har den 25 april 2019 lämnat in en motion om att införa 

trafikutbildning för barn i Marks kommun. Sverigedemokraterna föreslår att 

kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att:    

- Utreda möjligheten till Barntrafikskola, där utredningen tar med goda exempel 

ifrån Barntrafikskolan i Fredriksdal, 

- Utreda möjligheten till finansiering med hjälp av sponsring, 

- Ta med värdet av den styrkan en Barntrafikskola kan ge till kommunens 

varumärke.  

Förslaget är att anställda pedagoger ska tillhandahålla utbildningen till barnen på en 

centralt placerad plats, dit barn ska kunna ta sig med kollektivtrafiken. 

Barntrafikskolan ska vara gratis för barnen och finansieras av sponsring. Förslaget 

är att utbildningen ska ske vid cirka 30 tillfällen á 5 timmar under perioden april – 

oktober. Exempelvis ska skolklasser kunna besöka och delta i undervisningen en 

heldag.  

Förvaltningen har utrett hur trafikundervisningen ser ut i skolorna idag, och även 

gjort en bedömning kring möjligheterna att bedriva en barntrafikskola. 

Ärendets behandling 

KF § 128 2019 

Motion om barntrafikskola 2019-04-25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2019-150 600-2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-07, 

och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden remitterar förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

2019-150 600-2 till teknik- och servicenämnden för hörande. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 132/2021   Dnr: BUN 2021-148 

Motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Motionären lyfter en relevant och viktig fråga. Barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till intentionerna i motionen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut § 102/2021 överlämnat en motion till barn-och 

utbildningsnämnden för handläggning. Motionen kommer från Kristdemokraterna 

och handlar om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett hur det ser ut i dagsläget med sådana 

filter, och föreslår utifrån denna lägesbild ett remissvar till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-06-17 § 102 

Motion - Inför porrfilter i skoldatorer i Mark (KD) 2021-05-25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Den befintliga tekniska lösningen för filtrering av pornografi i Marks skoldatorer är 

inte heltäckande. Men i ljuset av att rättsläget är oklart vad avser mer omfattande 

lösningar samt att det saknas underlag som påvisar effekten av sådana, bedömer 

barn-och utbildningsnämnden att ytterligare åtgärder inte är aktuella. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2021, utan att lämna förslag 

till beslut. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) lämnar följande förslag till beslut: 

Motionären lyfter en relevant och viktig fråga. Barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till intentionerna i motionen. 

Niklas Herneryd (L), Bodil Wennerström (S), Arthur Thiry (V) och Jarl Krüger (SD) 

yrkar bifall till Elise Benjaminssons (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Elise Benjaminssons (M) förslag mot förvaltningens förslag, och 

finner att nämnden beslutar enligt Elise Benjaminssons (M) förslag. 



Sida 23(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-10-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 133/2021   Dnr: BUN 2021-120 

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2021-10-15) 
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§ 134/2021   Dnr: BUN 2019-32 002 

Ändring i delegationsordning avseende beslut utifrån 

dataskyddsförordningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn -och utbildningsnämnden ändrar i sin delegationsordning enligt följande: 

Förteckning av lagrumkompletteras med GDPR/ EU:s dataskyddsförordning. 

Formuleringen utse dataskyddsassistent utgår från punkt 7.1.13 och ersätts 

medföljande innehåll: 

a) Beslut att inte tillmötesgå registrerades åberopande av rättigheter. Delegat FC. 

Lagrum GDPR. Anmärkning artikel 12.5, 15-21.  

b) Beslut att teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Delegat FC. Lagrum GDPR. 

Anmärkning artikel 28.  

c) Beslut med anledning av konsekvensbedömning. Delegat FC. Lagrum GDPR. 

Anmärkning artikel 35. 

d) Rätt att utse Dataskyddsombud. Delegat FC. Lagrum GDPR. Anmärkning artikel 

37. 

e) Rätt att utse Dataskyddsassistent. Delegat FC. Inget lagrum kan anges för detta 

beslut. Anmärkning se Reglementet Riktlinje för personuppgiftshantering. 

Ärendet 

I de fall lag eller författning anger att ”kommunen”, ”huvudmannen” eller 

”myndigheten” har att besluta, eller bär ansvar för något, ligger uppgiften och 

ansvaret på barn- och utbildningsnämnden. Delegationsordningen är en förteckning 

över sådana beslut och uppgifter som nämnden delegerar till utskott, en ledamot 

eller ersättare eller till en tjänsteperson i kommunen. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Barn- 

och utbildningsförvaltningen har identifierat att det saknas delegation i sådana 

uppgifter som åligger nämnden utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Förvaltningen har med anledning av detta skrivit fram ett förslag på delegationer 

kopplat till nämndens roll som personuppgiftsansvarig myndighet. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn -och utbildningsnämnden ändrar i sin delegationsordning enligt följande: 

Förteckning av lagrumkompletteras med GDPR/ EU:s dataskyddsförordning. 
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Formuleringen utse dataskyddsassistent utgår från punkt 7.1.13 och ersätts 

medföljande innehåll: 

a) Beslut att inte tillmötesgå registrerades åberopande av rättigheter. Delegat FC. 

Lagrum GDPR. Anmärkning artikel 12.5, 15-21.  

b) Beslut att teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Delegat FC. Lagrum GDPR. 

Anmärkning artikel 28.  

c) Beslut med anledning av konsekvensbedömning. Delegat FC. Lagrum GDPR. 

Anmärkning artikel 35. 

d) Rätt att utse Dataskyddsombud. Delegat FC. Lagrum GDPR. Anmärkning artikel 

37. 

e) Rätt att utse Dataskyddsassistent. Delegat FC. Inget lagrum kan anges för detta 

beslut. Anmärkning se Reglementet Riktlinje för personuppgiftshantering. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Handläggare för delegationsordning 

Dataskyddsassistent 
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§ 135/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Under våren 2021 diariefördes totalt 21 synpunkter och klagomål av 

förvaltningsövergripande karaktär på förvaltningen. En förteckning över dessa har 

sammanställts, där ärendets karaktär framgår. 

Ärendets behandling 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-165-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2021, och lämnat följande 

förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 136/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, januari - juni 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport över 

personaltillbud och -olyckor under perioden januari-juni 2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Nämnden har arbetsmiljöansvar för såväl anställda som elever, och omfattas av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Tillbud och olyckor som 

anställda och elever råkar ut för ska därför rapporteras.  

Sedan januari 2021 har kommunen ett digitalt system för att rapportera tillbud och 

olyckor för personal. Systemet har inte tvingande fält, vilket gör att en stor del av 

statistiken endast säger att något skett, inte särskilt mycket om vad som hänt. 

Förvaltningen har därför inte dragit några särskilda slutsatser utifrån statistiken, 

utan skall undersöka om det går att förbättra systemet. 

Ärendets behandling 

Standardrapport ur rapporteringssystemet KIA för perioden 1 januari 2021 -31 juni 

2021. 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-165-2 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2021, och lämnat följande 

förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport över 

personaltillbud och -olyckor under perioden januari-juni 2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren och verksamhetsutvecklare Per Haugsnes redogör 

för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 137/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever inom barn- och utbildningsförvaltningen januari-juni 

2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Kränkande behandling av ett barn eller en elev ska enligt skollagen (6 kap. 10 § 

skollagen 2010:800) anmälas och utredas. I Marks kommun är utredningen 

delegerad till rektor. Vid sådan delegation ska huvudmannen hålla sig informerad. 

Antalet anmälda kränkningar blev för vårterminen 2021 347 till antal, vilket är på 

samma nivå som tidigare termin. 

Ärendets behandling 

Statistik ut systemet Draftit, perioden 1 januari –30 juni 2021 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-165-3 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2021, och lämnat följande 

förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 138/2021   Dnr: BUN 2021-174 

Sammanträdesplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 10/2, 17/3, 7/4, 12/5, 9/6, 15/9, 

20/10, 10/11 och 8/12 under 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 27/1, 3/3, 31/3, 28/4, 

26/5, 1/9, 6/10, 3/11, och 24/11 under 2022. 

Mötena startar 08.30. 

Den 17 mars samt 20 oktober är det heldagar, med temadag på förmiddagen och 

sammanträde på eftermiddagen. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 

Förslaget på sammanträden är i möjligaste mån anpassat till sammanträdesplan för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till de datum då 

rapporter och uppföljningar till kommunstyrelsen ska lämnas in, presidiedagar samt 

helg- och lovdagar. Ytterligare presidiemöten kan komma att bokas in kontinuerligt 

under året. 

Sammanträdestiden är vanligtvis 08.30 på torsdagar.   

Ärendets behandling 

Förslag till sammanträdesplan daterad 2021-10-06 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 10/2, 17/3, 7/4, 12/5, 9/6, 15/9, 

20/10, 10/11 och 8/12 under 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 27/1, 3/3, 31/3, 28/4, 

26/5, 1/9, 6/10, 3/11, och 24/11 under 2022. 

Mötena startar 08.30. 

Den 17 mars samt 20 oktober är det heldagar, med temadag på förmiddagen och 

sammanträde på eftermiddagen. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 139/2021    

Övrigt och allmänna frågor 

Dagens sammanträde 

De tidigare diskussionerna under punkten Aktuella frågor återupptas. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redovisar personalkostnader för centralt 

anställd personal och berättar om dess funktioner. 

 

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar ärendet.  
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§ 140/2021    

Rapport från kontaktpolitiker 

Dagens sammanträde 

De förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden är tilldelade olika skolenheter 

där de har ett kontaktpolitikeruppdrag. Ingen har vid dagens sammanträde något 

att redovisa utifrån detta upplägg, däremot har flera politiker besökt skolenheter i 

samband med skolans dag. 

Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål till förvaltningen om att rektorer 

uppmanas att bjuda in sina politiker. Detta då kontaktpolitikerbesök skall initieras 

av rektorer. 
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§ 141/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Delegationsförteckning 2021-09-04 till 2021-10-11 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elev på Ängskolan 

Verksamhetschef 2021-09-06 BUN 2021-119-

10 

17 delegationsbeslut om 

skolskjuts för elever på 

grundsärskola och 

gymnasiesärskola 

Rektor 2021-09-07 BUN 2021-119-

11 

257 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, juni till 

augusti månad 2021 

Åtskilliga 

delegater med 

rätt att anställa 

2021-09-09 BUN 2021-71-22 

Prövning om överklagan 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2021-09-16 BUN 2021-167-3 

Yttrande om detaljplan 

för Lygnersvider 1:29 i 

Marks kommun 

Förvaltningschef 2021-10-01 BUN 2021-163-2 

Beslut om tilläggsbelopp 

för lovskola 

Tf 

verksamhetschef 

Stöd och 

utveckling 

2021-10-07 BUN 2021-175-3 
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§ 142/2021 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KF § 128 2021 Anmälan av nya 

medborgarförslag 

2. -- KF § 131 2021 Sammanträdesplan för KF 

3. -- KF § 134 2021 Revidering av policy för inköp och 

upphandling 

4. -- KF § 139 2021 Fyllnadsval av ersättare i BUN 

5. -- KF § 144 2021 Entledigande och fyllnadsval i 

BUN 

6. 2021-150 Från Barn- och elevombudet - Beslut i ärende 

gällande anmälan mot Torestorpskolan 2021-09-

09 

7. 2021-172 Från Skolinspektionen - Beslut med anledning av 

uppgifter avseende Ubbhultskolan i Marks 

kommun 2021-10-01 

8. 2021-173 Anmälan till Skolinspektionen gällande 

Ängskolan 2021-09-28 

9. 2021-166 Överklagan av åtgärdsprogram 2021-09-15 

10. 2021-167 Överklagan av beslut om busskort 2021-09-16 

11. -- Brev till kommuner 2021 om Offentliga 

måltidens dag 2021-09-08 

12. -- Forum för barn och unga - Hedersrelaterat våld 

och förtryck 

 

 

 


