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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-11-11 

Tid:   kl. 08:30 – 12:10. Paus 10:35-10:50. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset 

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) Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Anders Lindal (M) 

 (KD) Nicolette Nadj 

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

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson 

(L) Egon Svensson 

(M) Håkan Mauritzson (deltar digitalt via Teams) §§ 143-160 

(KD) Per-Åke Älverbrandt 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Marie Tell Verksamhetschef  

 Caroline Billing Verksamhetschef § 147-148 

 Johan Westerberg Rektor § 147 

 Erik Glansin Projektledare, TSF § 148 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 148 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 149 

 Maria Nilaeus Utredare § 154 

 Linda Gustafsson Utredare § 154 

 Johan Höglund Ekonom § 156 

 Marie Wank Ekonom § 156 
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 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 156 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

 §§ 143-158 

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 143-158 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-16, kl. 10:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 143-160 

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 

2021-11-11, § 143-160 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-17 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 143/21 

Fastställande av dagordning § 144/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 145/21 

Information från förvaltningen § 146/21 

Information om RIG § 147/21 

Lägesrapport lokaler § 148/21 

Lägesrapport AME § 149/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 150/21 

Rörelse för lärande - återrapport § 151/21 

Remissvar på måltidsprogram för Marks kommun § 152/21 

Val av kontaktpolitiker § 153/21 

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5287-21 § 154/21 

Byte av sammanträdesdatum för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

§ 155/21 

Oktoberrapport 2021 (anslaget 2021-11-12) § 156/21 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 § 157/21 

Rapport från kontaktpolitiker § 158/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 159/21 

Redovisning av meddelanden § 160/21 
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§ 143/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 144/2021   

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 145/2021    

Uppföljning av föregående protokoll 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 146/2021    

Information från förvaltningen 

 

Ärendet 

Nämnden får vid dagens sammanträde information om aktuella frågor på 

förvaltningen. 

 

Förvaltningen har för närvarande inte ett fungerande samverkanssystem, som 

uttryckt från både personalorganisationer och från arbetsgivarsidan. Flera 

fackförbund har lämnat in så kallade tvisteframställningar, där man menar att 

arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller samverkan i flera ärenden. 

Situationen är den just nu mest aktuella frågan på förvaltningen, och överskuggar 

de flesta andra frågor. Det pågår ett samarbete med kommunens HR-avdelning 

utifrån ambitionen att få till en fungerande samverkansmodell. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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§ 147/2021     

Information om RIG 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

När huvudmannautredningen kring kränkande behandling är färdig skall den 

redovisas för nämnden. 

Ärendet 

Riksidrottsgymnasiet (RIG) vid Marks gymnasium har de senaste veckorna fått  

medial uppmärksamhet, detta i samband med att det anmälts att det förekommit  

kränkningar på dess elevboende. Rektor Johan Westerberg redogör för  

nämnden vad som inträffat och tidslinje för samtliga händelser och åtgärder. Ett 

pressmeddelande har publicerats på kommunens hemsida, som redogör för  

skolans inställning, hantering och även på vilket sätt huvudmannen är inkopplad. I  

Marks kommun har rektorer delegation på att utreda och åtgärda kränkande  

behandling, men i det aktuella fallet görs en mer omfattande utredning av två 

tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen. Skolinspektionen kommer 

också att genomföra en riktad tillsyn. 

Dagens sammanträde 

Rektor Johan Westerberg och verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Informationen noteras. 

När huvudmannautredningen kring kränkande behandling är färdig skall den 

redovisas för nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag  

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 148/2021    

Lägesrapport lokaler 

 

Ärendet 

Vid dagens sammanträde informerar teknik- och serviceförvaltningen om pågående 

lokalprojekt gällande nya skollokaler i Skene, vilket nämnden fattade 

inriktningsbeslut om i december 2020 (§ 162). Efter dialog med 

Samhällsutvecklingsenheten om detaljplan har det framkommit att det finns risk för 

tidsförskjutningar i projektet. Överväganden har gjorts kring att justera till två 

våningsplan för att kunna möjliggöra en typ av byggnation som kan gå igenom 

snabbare.  

 

Diskussioner förs med Kultur- och fritidsförvaltningen gällande fritidslokaler och 

inriktning på dessa.  

 

Under byggnationstiden kommer det krävas på ersättningslokaler för vissa typer av 

salar, något som förvaltningen arbetar med. 

 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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§ 149/2021    

Lägesrapport AME 

 

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). 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen  
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§ 150/2021   Dnr: 2020-63 60 

Information om situationen angående Covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

Barn- och utbildningsnämnden får hädanefter rapporter om situationen angående 

Covid-19 enbart i meddelandemappen inför varje sammanträde 

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. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Informationen noteras. 

Barn- och utbildningsnämnden får hädanefter rapporter om situationen angående 

Covid-19 enbart i meddelandemappen inför varje sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag  

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 151/2021   Dnr: BUN 2021-187 

Rörelse för lärande - återrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Ärendet 

Under läsåret 2019/2020 deltog fem skolor i projektet ”Rörelse för lärande”. Syftet 

var att under projekttiden genomföra, dokumentera och utvärdera insatser på olika 

skolor för att öka den fysiska aktiviteten för olika åldrar. Därigenom skulle det 

generella hälsotillståndet hos eleverna förbättras; genom ökad trivsel, bättre 

upplevd hälsa och förbättrade studieresultat. Syftet var också att finna och 

implementera exempel på metoder och arbetssätt som kunde spridas till fler av 

kommunens skolor. 

Folkhälsostrateg, liksom elevhälsan, var involverade i projektet, tillsammans med 

skolornas personal. Aktiviteterna genomfördes under raster inom ramen för 

idrottsämnet och i samband med skolstart på morgonen. 

Projektet hade sitt ursprung i en motion om fysisk aktivitet på schemat varje 

skoldag i grundskolan. Kommunfullmäktige remitterade ärendet vidare till barn- och 

utbildningsnämnden den 26 november 2015 (§ 39). 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag  

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 152/2021   Dnr: BUN 2021-164 

Remissvar på måltidsprogram för Marks kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att svara på remissen vid 

sammanträdet den 22 november. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har beslutat att skicka  

Måltidsprogram för Marks kommun på remiss till kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala 

pensionärsrådet för yttrande senast 30 november 2021. 

Kostverksamheten inom teknik- och serviceförvaltningen har under 2021 arbetat 

med att ta fram ett styrdokument utifrån uppdrag från Kommunfullmäktige (§ 

142/2019). Styrdokumentet ska klargöra hur maten som serveras i Marks 

kommuns skolor och äldreboenden ska vara och upplevas. Hösten 2020 kom 

uppdraget till kost- och städverksamheten från teknik- och servicenämndens 

arbetsutskott. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram, som följer 

motionens intentioner samt i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument. 

 

Arbetet har utförts förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med 

representanter från köpande förvaltningar och omfattar även förskola och 

gymnasiet. 

 

Möten har hållits med förvaltningsledningarna. Dialog kring programmets innehåll 

har förts med hållbarhetsteamet och kommunledningskontoret. Projektledare 

har varit kostverksamhetens dietist, med hjälp av övrig ledning inom 

kostverksamheten. 

Ärendets behandling 

Remiss Måltidsprogram för Marks kommun från teknik- och servicenämnden, inkom 

den 8 september 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2021-164-2 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att svara på remissen vid 

sammanträdet den 22 november.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag  

till beslut, och finner att det antas. 
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§ 153/2021   Dnr: BUN 2019-11 600 

Val av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Louise Rönnestad utses till kontaktpolitiker för Solgårdens förskola, Marks 

grundsärskola och Marks gymnasium enhet D. 

Ärendet 

I början av varje mandatperiod utser Barn- och utbildningsnämnden 

kontaktpolitiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som 

kontaktpolitiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. Det innebär 

att varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kommunens förskolor, 

grundskolor och/eller verksamhetsområden, såsom gymnasieprogram och 

vuxenutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar per ställe och år. 

Nytt val av kontaktpolitiker för några enheter behöver göras, eftersom en ledamot i 

nämnden entledigats och en ny valts in. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Louise Rönnestad utses till kontaktpolitiker för Solgårdens förskola, Marks 

grundsärskola och Marks gymnasium enhet D. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Rektor Solgårdens förskola  

Rektor Marks grundsärskola   

Rektor Marks gymnasium enhet D 
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§ 154/2021   Dnr: BUN 2021-19 6101 

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5287-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr BUN 2021-19 6101-21 

till förvaltningsrätten som nämndens yttrande i mål 5287–21. 

Elise Benjaminsson (M), Lisa Ståhl Andersson (M), Nicolette Nadj (KD), Yvonne 

Kindström (SD) och Jarl Krüger (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen mottog den 19 oktober 2021 ett föreläggande 

från förvaltningsrätten i Jönköping om begäran att inkomma med yttrande, 

avseende överklagan som inkommit från Ekolek Barnomsorg AB. Överklagan har 

inkommit med anledning av Barn- och utbildningsnämndens beslut § 113/2021.  

Barn- och utbildningsnämnden ska inkomma med yttrande enligt 6 kap 38 § 

kommunallagen senast den 18 november 2021.  

Barn och utbildningsförvaltningen har förberett ett yttrande som förslag till 

nämndbeslut.  

Ärendets behandling 

BUN § 113 2021 Beslut gällande ansökan från Ekolek Barnomsorg AB 

Förvaltningens förslag till yttrande med dnr BUN 2021-19 6101-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr BUN 2021-19 6101-21 

till förvaltningsrätten som nämndens yttrande i mål 5287–21. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson och Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

och finner att det antas. 

Elise Benjaminsson (M), Lisa Ståhl Andersson (M), Nicolette Nadj (KD) Yvonne 

Kindström (SD) och Jarl Krüger (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslut skickas till 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
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§ 155/2021   Dnr: BUN 2021-174 

Byte av sammanträdesdatum för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder den 2 juni 2022, i 

stället för den 26 maj 2022. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 14 oktober 2021 beslut om 

sammanträdesdatum för 2022. Det har i efterhand upptäckts att ett av de 

beslutade sammanträdesdatumen för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

infaller på en röd dag. Nämnden behöver därför fatta beslut om nytt 

sammanträdesdatum. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder den 2 juni 2022, i 

stället för den 26 maj 2022. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

och finner att det antas. 
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§ 156/2021   Dnr: BUN 2021-186 

Oktoberrapport 2021 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2021-11-12) 
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§ 157/2021   Dnr: BUN 2021-190 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefen uppdras att i samband med årsrapporten för 2021 återkomma 

med en fullständig redovisning av utförd internkontroll för år 2021. 

Ärendet 

Nämndens internkontrollplan ingår som en del i dess nämndplan. Förvaltningen har 

att årligen utföra kontrollmoment utifrån den fastställda planen. Kraven på 

nämnder att ägna sig åt internkontroll har sin bakgrund i 6 kap. 6 § 

kommunallagen (2017:725): 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (…)” 

I Marks kommun tolkar man internkontroll på följande sätt: 

”Intern kontroll är en process, där den politiska ledningen, förvaltningsledningen 

och övrig personal samverkar och som syftar till att säkerställa att kommunen med 

nämnder och bolagsstyrelser: 

• Driver verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt med väl 

dokumenterade system och rutiner för styrning, så att fastställda mål i budget och 

verksamhetsplan uppnås 

• Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

• Har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Eliminerar eller upptäcker allvarliga fel och brister (…)” (ur kommunens 

kanslihandbok) 

 

Förvaltningen har vid dagens sammanträde inte färdigställt internkontrollen för 

2021, men redovisar resultatet av det som hittills kontrollerats. Vissa kontroller har 

visat på att åtgärder behövs, medan vissa har bedömts inte ge anledning till åtgärd 

och kan utgå i nästkommande års internkontrollplan. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Förvaltningschefen uppdras att i samband med årsrapporten för 2021 återkomma 

med en fullständig redovisning av utförd internkontroll för år 2021.  
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Förvaltningschefen uppdras att i samband med förvaltningens förslag till 

Nämndplan 2022-2023 återkomma med en förnyad internkontrollplan, som är 

processbaserad. 

Bilagan BUN uppföljning internkontroll 2021 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om nämnden antar eller avslår den första satsen i förslaget 

till beslut, och finner att det antas. 

Ordförande frågar därefter om nämnden antar eller avslår den andra satsen i 

förslaget till beslut, och finner att det avslås. 
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§ 158/2021   

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 rapportera. 
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§ 159/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-12 – 2021-11-05 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Prövning om överklagan 

har inkommit i rätt tid 

Registrator 2021-10-

12 

BUN 2021-167-

6 

Beslut om förlängning av 

skolskjutsavtal t.o.m läsår 

22/23 

Förvaltningschef 2021-10-

14 

BUN 2017-1 

05-27 

Prövning om överklagan 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2021-10-

21 

BUN 2021-19 

6101-13 

Beslut om utdelning ur 

samfond 1, höstterminen 

2021 

Förvaltningschef 2021-11-

03 

BUN 2021-90-5 

Beslut om att elev har 

rätt att mottagas i 

grundsärskolan 

Tf Verksamhetschef 

Stöd och utveckling 

2021-11-

05 

BUN 2021-71-

23 

Beslut om utökad tid på 

förskola 

Rektor 2021-11-

05 

BUN 2021-68 

600-5 

Beslut om utökad tid på 

förskola, avgiftsfri 

Rektor 2021-11-

05 

BUN 2021-68 

600-6 

Beslut om utökad tid på 

förskola, avgiftsfri 

Rektor 2021-11-

05 

BUN 2021-68 

600-7 

Beslut om avslag 

avseende begäran om 

allmänna handlingar 

Förvaltningschef 2021-11-

05 

BUN 2021-184-

1 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-53 

605-8 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-53 

605-9 
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Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-53 

605-10 

Beslut avseende placering 

i skola Bollebygd 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-83-3 

Beslut om placering i 

förskola i Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-9 

605-6 

Beslut om placering i 

förskola i Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-9 

605-7 

Beslut om placering i 

förskola i Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-9 

605-8 

Beslut om placering i 

förskola i Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-9 

605-9 

Beslut om placering i 

förskola i Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-9 

605-10 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-79-8 

Beslut om placering i 

grundskola 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-79-9 

Beslut om placering i 

skola med Varbergs 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-37 

605-6 

Beslut om placering i 

skola med Varbergs 

kommun 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-37 

605-7 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-157-

3 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2021-11-

05 

BUN 2021-157-

4 

82 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, september 

månad 2021 

Åtskilliga delegater med 

rätt att anställa 

2021-11-

05 

BUN 2021-71-

24 
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Beslut om att elev inte 

har rätt att mottagas i 

grundsärskola 

Tf Verksamhetschef 

Stöd och utveckling 

2021-11-

05 

BUN 2021-71-

25 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-11-

05 

BUN 2021-130-

6 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2021-11-

05 

BUN 2021-130-

7 
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§ 160/2021 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS §145 2021 Riktlinjer för kommunens 

kravverksamhet 

2. -- KS 2021-358-2 Översyn av riktlinjer för 

kommunens kravverksamhet 

3. -- KS § 173 2021 - Svar på medborgarförslag om 

namn på skola och idrottshallar 

 -- KS § 164 2021 - Förslag till antagande av 

målbild 

 -- KS § 156 2021 - Delårsrapport 2021 för Marks 

kommun 

 -- KS § 143 2021 Revidering av riktlinje för inköp 

och upphandling 

 -- Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-

08-18 

 dnr 2021-34 606 Från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut 

gällande Örbyskolan 7-9 2021-10-19 

 dnr 2021-43 6101 Från Skolinspektionen: Beslut gällande 

godkännande av huvudmannaskap för 

gymnasieskola i Falkenberg 2021-09-21 

 dnr 2021-70-5   Från Skolinspektionen: Beslut med anledning av 

anmälan avseende Stommenskolan 2021-11-01 

 dnr 2021-75 Från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut 

gällande Örbyskolan 2021-10-18 

 dnr 2021-192 Från Skolinspektionen: Informationsinhämtning 

inför tillsyn Sätilaskolan F-6 2021-10-05 

 dnr 2020-218 Från Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning 

grundskola efter tillsyn Örbyskolan 7-9 2021-10-

21 
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 dnr 2021-40 Från Skolinspektionen: Beslut om att avslå 

ansökan från Thorengruppen AB 2021-09-30 

 dnr 2021-193 Från Skolinspektionen: Informationsbrev till 

huvudman inför inspektion 2021-09-21 

 dnr 2021-194 Från Skolinspektionen: Informationsbrev inför 

tillsyn på Ängskolan 2021-10-05 

 dnr 2021-199 Från Skolinspektionen: Informationsbrev inför 

tillsyn på Stommenskolan 2021-10-13 

 -- Inbjudan från Stöd och utveckling 2021-11-04 

 -- Sammanställning av pågående MBL-tvister (HR 

arbetsmaterial) 

 Dnr 2021-2 Uppmaning till kommuner angående vaccinering 

av barn 2021-10-16 

 dnr 2021-177 Anmälan av personuppgiftsincident 2021-10-08 

 dnr 2021-154 Beslut från IMY gällande personuppgiftsincident 

2021-10-01 

 Dnr 2021-169 Beslut från IMY gällande personuppgiftsincident 

2021-10-20 

 dnr 2021-166 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 

gällande ärende om Torestorpskolan 2021-10-22 

 dnr 2021-167 Överklagan gällande busskort 2021-10-11 

 dnr 2021-19 6101 Överklagan från Ekolek Barnomsorg AB 2021-

10-12 

 -- Info från BRÅ 2021-10-28 

 dnr 2021-191-1 Rektorsbeslut om avstängning av elev, till 

huvudman för kännedom  

 dnr 2021-191-2 Rektorsbeslut om avstängning av elev, till 

huvudman för kännedom  

 dnr 2021-191-3 Rektorsbeslut om avstängning av elev, till 

huvudman för kännedom  


