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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-10 

Tid:   kl. 08:30 – 12:35. Paus 11:15 -11:30.  

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset (ordförande), övriga digitalt via 

Microsoft teams 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Tommy Söderhagen  

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Hans-Olof Andersson tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

 (L) Niklas Herneryd (§§ 1-9) 

 (C) Lina Dotevall tjänstgör för Niklas Herneryd (L) (§§ 10-13) 

 (M) Anders Lindal 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Jarl Krüger 

 (S) Louise Rönnestad tjänstgör för Arthur Thiry (V) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Daria Johnsson 

(S) Helena Johansson 

(C) Lina Dotevall (§§ 1-9) 

(C) Catarina Johansson 

(M) Håkan Mauritzson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(KD) Per-Åke Älverbrandt 

(SD) Yvonne Kindström 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Marita Haglund Ekonom/Verksamh

etscontroller, KLK 

§ 5 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 1-6 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 6 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 1-8 
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 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 5-7 

 Maria Fransson Tf 

Verksamhetschef 

§ 6 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 5-6 

 Johan Höglund Ekonom §§ 5-6 

 Marie Wank Ekonom §§ 5-6 

 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 6 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 7-8 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

 §§ 1-11 

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-förbunden 

 §§ 1-6, 10-

11 

    

    

    

    

    

    

Utses att justera: Anders Lindal (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-16, kl. 15:00. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-13 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Anders Lindal (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10, §§ 1-13 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-16 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Förändring av dagordning § 2 

Uppföljning av föregående protokoll § 3 

Information från förvaltningen § 4 

Information om nytt styrsystem och nya reglementen § 5 

Årsrapport 2021 § 6 

Möbelcirkulation - Möbelbruket i Mark § 7 

Aktuella lokalfrågor § 8 

Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden på remiss 

om samverkansavtal för naturbruksutbildningar (anslaget 

2022-02-10) 

§ 9 

Övrigt och allmänna frågor § 10 

Val av ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

§ 11 

Redovisning av delegationsbeslut § 12 

Redovisning av meddelanden § 13 
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§ 1/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 2/2022    

Förändring av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott läggs till dagordningen som ärende 13.  

Ärendet Trivselfrämjande åtgärder med anledning av Covid-19-pandemin bordläggs 

till nästa sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Elise Benjaminsson (M), Nicolette Nadj (KD) och Anders Lindal (M) anmäler en 

fråga om Trivselfrämjande åtgärder med anledning av Covid-19-pandemin. 

Leif Sternfeldt (C) anmäler en fråga om Val av ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att ärendet Val av ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott läggs till dagordningen som ärende 13, och att 

ärendet Trivselfrämjande åtgärder med anledning av Covid-19-pandemin bordläggs 

till nästa sammanträde. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 3/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 4/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Nämnden får vid dagens sammanträde information om aktuella frågor på 

förvaltningen: 

- Verksamheterna har de senaste veckorna haft en extrem och snabb 

spridning av Covid-19. Personalfrånvaron har legat på 5-57% och 70% av 

enheterna har rapporterat om ett ansträngt läge. Belastningen på personal 

och funktioner har varit tung, och antalet vikarier har inte räckt till. 

Förvaltningen har i flera fall behövt stänga enheter tillfälligt, eller använda 

så kallad ”nedkylning”. Speciallösningar och anpassningar har använts med 

fokus på att lösa grunduppdragen undervisning och omsorg. 

Vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten har erbjudits omsorg på 

stängd enhet eller på annan enhet. 

 

- Företagshälsovården Previa kommer att genomföra en 

arbetsmiljökartläggning bland personal på barn- och 

utbildningsförvaltningen, och då bland personal som inte arbetar i 

barngrupp. Kartläggningen kommer ske via enkäter och gruppsamtal. 

 

- Tre skolenheter samt förvaltningsledningen arbetar just nu med Skolverket 

inom ramarna för ”samverkan för bästa skola”. 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 5/2022    

Information om nytt styrsystem och nya reglementen 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i slutet av år 2021 beslut om nya reglementen för 

nämnderna i Marks kommun, samt ett nytt styrsystem. Dokumenten utgör en viktig 

grund för kommunens och nämndens styrning och anger vad respektive nämnd 

ansvarar för, vilka skyldigheter och befogenheter respektive nämnd har samt vad 

som gäller i övrigt för nämnderna. Styrsystemet i sin tur anger hur man i praktiken 

tillser att kommunens styrning, uppföljning och utveckling fungerar på samtliga 

nivåer. 

Dagens sammanträde  

Ekonom/verksamhetscontroller Marita Haglund från kommunledningskontoret 

redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 6/2022   Dnr: BUN 2021-216 

Årsrapport 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Årsrapporten för 2021 godkänns och resultatet fastställs till 16,2 miljoner kronor. 

Med anledning av resursförstärkning under 2021 till grundskolans lägre åldrar 

betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation till fristående enheter. Till 

fristående verksamheter med grundskola F-6 betalas maximalt 0,4 mnkr ut.   

Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till förvaltningschef. 

 

Ärendet 

Nämnders och styrelsers årsrapporter/årsredovisningar utgör viktiga underlag till 

Marks kommuns årsredovisning. Nämnder och styrelser ska följa upp och analysera 

verksamhetens resultat samt rapportera till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand 

är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. 

Samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen har - genom sitt 

uppföljningsarbete över året - på olika sätt varit delaktiga i årsrapporten, liksom 

ekonomer och handläggare. 

Året 2021 har präglats starkt av den fortsatta pandemin, och av att hela 

organisationen varit ansträngd under lång tid. Det var efterlängtat att våren 2021 

få återgå till närundervisning för gymnasiet och vuxenutbildning - men restriktioner 

och den påverkan som pandemin haft under lång tid, för samtliga utbildningsformer 

och verksamheter, har på många sätt påverkat hur verksamheten under året 

arbetat för att kompensera pandemins effekter. 

Trots förutsättningarna har ett förbättringsarbete bedrivits under året. Insatser har 

startat, på många enheter, för att få ett stöd i sitt utvecklingsarbete med sina 

identifierade utmaningar.  

I förvaltningens rapporter läggs ett fokus på att belysa de utmaningar som 

respektive verksamhet har och vad som behöver arbetas med framåt för att 

förbättra resultaten. I sammanhanget är det också viktigt att konstatera att mycket 

av det arbete som gjorts under de senaste åren också börjar ge önskade resultat. 

Förvaltningen ser bland annat att lärarbehörigheten ökat i verksamheterna, att det 

har blivit lättare att rekrytera behörig och erfaren personal till utannonserade 

tjänster och att personal i högre grad än tidigare väljer att stanna kvar i sina 

uppdrag. Resultaten för elever i grundskolans årskurs 9 steg över förväntan, vilket 

syns i det modellberäknade värde som Kolada presenterar - där elever i årskurs 9 

som uppnått kunskapskraven i alla ämnen blev +3,4 procentenheter och elever i 
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årskurs 9 som blev behöriga till yrkesprogram blev +1,7 procentenheter bättre 

resultat mot den förväntade värden. 

Årsrapporten summerar kalenderår 2021 för samtliga verksamheter inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsenhet följer 

kalenderår, men övriga verksamheter följer ett läsårsupplägg där de aktuella 

resultaten till störst del redovisas i delårsrapport. I nuläget har den första terminen 

av läsåret 2021/22 genomförts, och den förbättringsresa som pågår i förvaltningens 

verksamheter visar tecken på progression åt rätt håll. 

Skolinspektionens enkät för årskurs fem vårterminen 2021 hade en låg andel 

positiva svar på många frågor, och i jämförelse med övriga svarande blev 

resultaten röda i Kolada. För andra året i rad har förvaltningen under 

hösten genomfört en egen elevenkät, som innehåller samma frågor som 

Skolinspektionens enkät. Andelen positiva svar på enkäten i nuvarande årskurs fem 

har förbättrats på samtliga frågor sedan Skolinspektionens mätning vårterminen 

2021 och arbetet för ytterligare positiv utveckling fortsätter. Högstadiet och 

gymnasiet har en fortsatt hög andel positiva svar i enkäten. 

Ärendets behandling 

Årsrapport/årsredovisning 2021, anvisningar till nämnder och styrelser daterad 

2021-11-30 

Årsrapport för barn- och utbildningsnämnden version 1.0 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2022, och lämnade då 

följande förslag till beslut:  

Årsrapporten för 2021 godkänns och resultatet fastställs till 16,2 miljoner kronor 

Förvaltningen har sedan dess kompletterat sin tjänsteskrivelse, och föreslår nu 

följande förslag till beslut:  

- Årsrapporten för 2021 godkänns och resultatet fastställs till 16,2 miljoner 

kronor. 

-  Med anledning av resursförstärkning under 2021 till grundskolans lägre 

åldrar betalar barn- och utbildningsnämnden ut kompensation till fristående 

enheter. Till fristående verksamheter med grundskola F-6 betalas maximalt 

0,4 mnkr ut.   

- Beslut kring utbetalning till respektive huvudman delegeras till 

förvaltningschef. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Marie Tell, Caroline 

Billing, Caroline Ekberg, Sara Dahlin och Maria Fransson samt ekonomer Johan 
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Höglund och Hanna Grunditz-Svensson och kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin 

redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

tilläggen i förvaltningens nya förslag till beslut, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 7/2022   Dnr: 2020-161 

Möbelcirkulation - Möbelbruket i Mark 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen och noterar att förvaltningschefen återkommer 

till nämndens sammanträde den 7 april med en kompletterad utredning 

innehållande de uppgifter som kommunstyrelsen efterfrågar. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut (§ 111/2021) svarat 

kommunstyrelsen i ett ärende gällande upplägg på en framtida 

återbruksverksamhet i Arbetsmarknadsenhetens regi. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott begär nu av nämnden en kompletterande utredning som ska 

innehålla bland annat helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika 

organisationsförslag, kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad 

tidsplan för införande. 

Ärendets behandling 

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

kommun daterad 2019-02-04 

BUN § 137/2020 Remissvar på motion 

KF § 11/2021 Beslut om bifall till motion med förundersökningsuppdrag till barn- 

och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2020-161 600-6 

BUN § 111/2021 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med dnr 2021-547-2 

KSAU § 305/2021 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 22, och beslutade då 

följande: 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 10 februari lämna 

förslag på hur arbetet med kompletteringen ska genomföras och den 

verksamhetschef som ska ta fram kompletteringen, samt när uppdraget kan 

återredovisas till nämnden för beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden tar del av informationen och noterar att förvaltningschefen återkommer 

till nämndens sammanträde den 7 april med en kompletterad utredning 

innehållande de uppgifter som kommunstyrelsen efterfrågar. 

 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Verksamhetschef AME 
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§ 8/2022   

Aktuella lokalfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefens uppdrag från nämndens sammanträde den 10 juni 2021 ( § 

94/2021) är slutfört.  

 

Beslut om lokalisering och tidsplan avseende ersättningslokal för Lyckegårdens 

förskola delegeras till förvaltningschef, när det blir aktuellt utifrån kommunens 

beslut om exploatering av området kring Lyckegårdens nuvarande placering.  

 

Nämnden betonar att de förutsättningar som gäller i den beslutade förstudien för 

Ängskolan fortsatt gäller för arbetet med projekteringen.  

 

Nämnden efterfrågar följande:  

- en tidsplan för byggnation av ny Ängskola och idrottshallar,  

 - en konsekvensbeskrivning för verksamheten utifrån upprättad tidsplan,  

- en samordning och helhetsbedömning av olika verksamheters behov av idrotts- 

och fritidslokaler i Skene,  

- en tidsplan för byggnation av ny förskola i Sätila,  

- en tidsplan för byggnation av förskola och skola i Ubbhult,  

- en redovisning av pågående förstudie av förskola och skola i Hyssna,  

- en tidsplan för byggnation av ny förskola och renovering av skolan i Björketorp,  

- en detaljerad hyres- och kostnadsberäkning för projekten ovan samt  

- en redovisning av kommunens lokalförsörjningsplan för nämndens 

ansvarsområde.  

 

Nämnden noterar informationen om pågående lokalprojekt. 

Ärendet 

En rad olika lokalfrågor och -projekt är aktuella på förvaltningen. Nämnden får vid 

dagens sammanträde en lägesrapport i de mest aktuella frågorna.  

- Gällande Björketorp pågår planer för byggnation av nya skollokaler, dock 

kvarstår beslut i kommunstyrelsen. En angelägen fråga är hur man skulle 

kunna evakuera under en byggnadsprocess. 

- Förstudie pågår för förskola och skola i Hyssna. Arbetet för förskolans del 

har kommit långt, men skolans planer ligger något efter. En paviljong finns 

på plats vid förskolan och kan snart tas i bruk. 

- En möjlig lösning för Lyckegårdens förskola är att flytta barn till 

Strömbacken, då det finns tomma lokaler. Frågan kommer att utredas 

vidare. 
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- Avseende Rydals förskola har avtal med fastighetsägare förlängts till juli 

2024. 

- Ett arbete med en större utredning kring förskolor i kinnaområdet (där Rydal 

ingår) har inletts. 

- I Skene är Solgårdens förskola fortsatt evakuerad, och barnen är inhysta på 

Hedbo samt gamla Habyskolan. Snart kommer paviljonger loss från 

Örbyskolan, och dessa ställs då på Solgårdens tomt. 

- Arbete med ny skola i Skene pågår genom att ämnesgrupper diskuterar, 

veckomöten sker med mera. Även i detta projekt är evakueringsfrågan 

aktuell. Nämnden har av teknik- och servicenämnden tagit emot inkomna 

handlingar avseende kultur- och fritidslokaler i den nya skolan för vidare 

handläggning. 

- Gällande förskolebyggnation i Sätila inväntas information i teknik- och 

serviceförvaltningen. 

- Torestorpskolan är trångbodd och personalutrymmen har därför flyttats till 

källaren för att frigöra ett klassrum. 

- Ett detaljplanearbete pågår i Ubbhult. Storlek på idrottshall är en aktuell 

fråga för utredning. 

- På Örbyskolan är lokalprojekt färdigställda och verksamheten är fullt ut 

inflyttad. 

- På ett mer övergripande plan undersöks det på förvaltningen vad som gäller 

när det kommer till samverkan i olika lokalprojekt; hur personal skall 

involveras och formerna för detta samt nivåskillnader med samverkan på 

enhets- förvaltnings- eller kommunnivå. 

 

 

Dagens sammanträde  

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 

Förvaltningschefens uppdrag från nämndens sammanträde den 10 juni 2021 ( § 

94/2021) är slutfört.  

Beslut om lokalisering och tidsplan avseende ersättningslokal för Lyckegårdens 

förskola delegeras till förvaltningschef, när det blir aktuellt utifrån kommunens 

beslut om exploatering av området kring Lyckegårdens nuvarande placering.  

Nämnden betonar att de förutsättningar som gäller i den beslutade förstudien för 

Ängskolan fortsatt gäller för arbetet med projekteringen.  

Nämnden efterfrågar följande:  
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- en tidsplan för byggnation av ny Ängskola och idrottshallar,  

 - en konsekvensbeskrivning för verksamheten utifrån upprättad tidsplan,  

- en samordning och helhetsbedömning av olika verksamheters behov av idrotts- 

och fritidslokaler i Skene,  

- en tidsplan för byggnation av ny förskola i Sätila,  

- en tidsplan för byggnation av förskola och skola i Ubbhult,  

- en redovisning av pågående förstudie av förskola och skola i Hyssna,  

- en tidsplan för byggnation av ny förskola och renovering av skolan i Björketorp,  

- en detaljerad hyres- och kostnadsberäkning för projekten ovan samt  

- en redovisning av kommunens lokalförsörjningsplan för nämndens 

ansvarsområde.  

Nämnden noterar informationen om pågående lokalprojekt.  

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att det antas. 
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§ 9/2022   Dnr: BUN 2022-26 

Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden på remiss om 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-02-10) 
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§ 10/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om att den sedan tidigare 

inställda temadagen för politiker, rektorer och personalföreträdare i stället kan bli 

av den 21 eller den 29 mars.  

Nämnden kommer efter diskussion fram till att temadagen bokas in till den 21 

mars. 
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§ 11/2022   Dnr: 2019-5 600 

Val av ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bodil Wennerström (S) och Yasin Abbes (S) entledigas från sina uppdrag som 

ledamot respektive ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Till ny 

ledamot utses Yasin Abbes (S) och till ny ersättare utses Bodil Wennerström (S). 

Jarl Krüger (SD) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Ärendet 

Kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun anger i 34 § 

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. 

 

Bodil Wennerström (S) och Yasin Abbes (S) är i dagsläget ledamot respektive 

ersättare i arbetsutskottet, och har anmält att de önskar byta uppdrag med den 

andre. 

Sedan Natalia E Henrikssons (SD) begäran om entledigande har platsen som 

ledamot varit vakant, och ett fyllnadsval behöver därför göras. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tommy Söderhagen (S) föreslår att nämnden utser Yasin Abbes (S) till ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet. 

Yasin Abbes (S) föreslår att nämnden utser Bodil Wennerström (S) till ersättare i 

arbetsutskottet. 

Inga Maj Krüger (SD) föreslår att nämnden utser Jarl Krüger (SD) till ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan entlediga Bodil Wennerström (S) och 

Yasin Abbes (S) från sina uppdrag som ledamot respektive ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott, och finner att så sker. 
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Därefter ställer ordförande frågan om nämnden kan utse Yasin Abbes (S) och Jarl 

Krüger (SD) till nya ledamöter samt utse Bodil Wennerström till ny ersättare (S) i 

arbetsutskottet, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och serviceförvaltningen, lön/ekonomiservice 

Bodil Wennerström 

Yasin Abbes 

Jarl Krüger 
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§ 12/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-04 till 2022-02-04 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elev på Lyckeskolan 

Verksamhetschef 2021-12-08 BUN 2021-119-

13 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Björketorpskolan 

Nämndens ordförande 2021-12-10 BUN 2020-63 

60-91 

Beslut tilläggsbelopp LBS Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-14 BUN 2021-218-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-14 BUN 2021-219-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-14 BUN 2021-220-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-14 BUN 2021-221-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-14 BUN 2021-222-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-223-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-224-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-225-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-226-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-227-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-228-1 
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Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-229-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-15 BUN 2021-230-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-16 BUN 2021-231-1 

Beslut tilläggsbelopp Tf Verksamhetschef Stöd 

och utveckling 

2021-12-17 BUN 2021-232-1 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Strömskolan 

Nämndens ordförande 2021-12-17 BUN 2020-63 

60-92 

Beslut om avstängning 

från placering på förskola 

på grund av obetalda 

avgifter 

Verksamhetschef 2022-01-04 BUN 2021-1 63-

2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-01-05 BUN 2021-130-8 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-01-05 BUN 2021-130-9 

4 beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elever på Tingvallaskolan 

och grundsär 

Stommenskolan 

Verksamhetschef 2022-01-10 BUN 2021-119-

14 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Marks Gymnasieskola 

Nämndens ordförande 2022-01-14 BUN 2020-63 

60-93 

Beslut om tillfällig 

stängning av Ramdalens 

förskola 

Nämndens ordförande 2022-01-17 BUN 2020-63 

60-94 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Fritslaskolan 

Nämndens ordförande 2022-01-20 BUN 2020-63 

60-95 
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Beslut om tillfällig 

stängning av 

Hyssnaskolans fritidshem 

Nämndens ordförande 2022-01-22 BUN 2020-63 

60-96 

Beslut om fjärr- och 

distansundervisning vid 

Marks gymnasieskola 

Nämndens ordförande 2022-01-24 BUN 2020-63 

60-97 

Beslut om avgiftsfri 

placering på fritidshem 

Rektor 2022-01-25 BUN 2022-18-1 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-01-25 BUN 2021-130-

10 

97 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, december 

månad 2021 

Åtskilliga delegater med 

rätt att anställa 

2022-01-25 BUN 2021-71-27 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-01-27 BUN 2022-4-1 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-01-27 BUN 2022-4-2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-02-02 BUN 2022-27-1 
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§ 13/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS § 216 2021 Oktoberrapport 2021 för Marks 

kommun 

2. BUN 2018-133 003-24 KS § 260 2021 Placering av dataskyddsombudet 

på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

3. BUN 2021-201-3 KS § 262 2021 Regional överenskommelse för 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet 

4. BUN 2021-78-6 KS § 264 2021 Upphävande riktlinje för enkäter 

5. -- KS § 268 2021 Verksamhetsplan 2022 för 

gemensamt folkhälsoarbete 

6. -- KS § 270 2021 Fördelning av arbetsuppgifter 

mellan kommundirektör och biträdande 

kommundirektör 

7. BUN 2021-120-21 KF § 213 2021 Översyn av styrdokumentet 

Styrsystem i Marks kommun 

8. BUN 2021-120-25 KF § 214 2021 Översyn av kommungemensamt 

reglemente för nämnderna 

9. BUN 2021-120-22 KF § 215 2021 Beslut om reglemente för 

kommunstyrelsen 

10. BUN 2021-120-23 KF § 216 2021 Beslut om reglemente för 

krisledningsnämnden 

11. BUN 2021-120-24 KF § 217 2021 Beslut om reglemente för BUN 

12. -- KS § 173 2021 Svar på medborgarförslag 

13. -- KF § 228 2021 Entledigande och fyllnadsval av 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD) 

14. -- KF § 232 2021 Entledigande och fyllnadsval av 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S) 
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15. -- KF § 234 2021 Entledigande och fyllnadsval av 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C) 

16. BUN 2019-150 600-5 TSN § 181 2021 Yttrande remiss gällande 

motion om barntrafikskola 

17. BUN 2017-233 291-22 TSN § 168 2021 Överlämnande av förstudie 

avseende lokaler för kultur- och fritid i 

skolprojekt Skene 

18. BUN 2021-75-6 Beslut från Skolinspektionen avseende anmälan 

mot Örbyskolan 2021-12-03  

19. BUN 2021-69 606-9 Uppföljning av beslut gällande Torestorpskolan 

från BEO 2022-12-15  

20. BUN 2021-192-7 Beslut från Skolinspektionens tillsyn av 

Sätilaskolan F-6 2022-01-14  

21. BUN 2022-9-1 Information från Skolinspektionen om tillsyn på 

grundsärskolan på Stommenskoalan 2022-01-17  

22. BUN 2022-24 Från BEO - Anmälan om kränkande behandling 

vid Torestorpskolan 2022-02-01 

23. BUN 2021-202-3 Beslut från Skolinspektionen gällande 

Strömskolan 2022-02-01 

24. BUN 2021-41 6111-6 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 

2021-12-03  

25. BUN 2021-156-14 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat 

skolskjutsbeslut 2022-01-11  

26. BUN 2021-159-9 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat 

skolskjutsbeslut 2022-01-03  

27. BUN 2021-177-3 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

avseende personuppgiftsincident 2021-11-25  

28. BUN 2021-209-3 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

avseende personuppgiftsincident 2022-01-12  

29. BUN 2021-210-4 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

avseende personuppgiftsincident 2021-01-12  

30. BUN 2022-12-1 Överklagan av åtgärdsprogram 2022-01-20  

31. BUN 2021-115-2 Avtal med Ifous 2021-10-20  
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32. BUN 2021-211-43 Protokollsutdrag från Varbergs kommun 

angående Interkommunal ersättning 2021-12-13  

33. BUN 2021-211-44 Information från Gävle kommun angående 

Interkommunal ersättning 2022-02-01 

34. BUN 2021-211-45 Information från Malung-Sälens gymnasieskola 

angående prislista 2022-02-01  

35. BUN 2021-216-2 Från kommunledningskontoret - Anvisningar 

årsrapport 2021 

36. BUN 2022-21-1 Information från Skolverket om bidragsramar för 

maxtaxa 2022-01-18  

37. BUN 2021-191-4 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2021-12-16 

38. BUN 2021-191-5 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2021-12-22  

39. BUN 2022-15-1 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Ängskolan 2022-01-13  

   

   

   

 

 

 


