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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-17 

Tid:   kl. 08:30 – 15:50. Pauser 10:10-10:20, 11:15 – 12:10. och 

14:00 – 14:10. 

Plats: 
 

 Sal 23, Ängskolan 

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-Christine Andreasson 

(C) 

 (L) Niklas Herneryd 

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

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

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) §§ 14-

17 

 (SD) Inga Maj Krüger §§ 18-36 

 (SD) Peter Flink tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 

 (V) Arthur Thiry §§ 14-20 

 (V) Princella Lizarazu Barrios §§ 21-36 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Daria Johnsson 

(S) Helena Johansson 

(C) Lina Dotevall 

(C) Catarina Johansson 

(L) Egon Svensson §§ 14-20 

(SD) Yvonne Kindström §§ 18-38 

(V) Princella Lizarazu Barrios §§ 14-20 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Linda Gustafsson Utredare  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 14-19 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 20 
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 Jeanette Nyström Rektor § 20 

 Ellika Retzlaff Biträdande rektor § 20 

 Johan Höglund Ekonom § 21 

 Marie Tell Verksamhetschef § 22-23 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 22 

 Maria Nilaeus Utredare § 23 

 Karin Jensen Medicinskt 

ledningsansvarig 

skolsköterska 

§ 25 

    

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 14-33 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M)  

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-24 kl. 09:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 14-36 

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 

2022-03-17, §§ 14-36 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-24 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 14 

Förändring av dagordning § 15 

Uppföljning av föregående protokoll § 16 

Information från förvaltningen § 17 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 18 

Information med anledning av situationen i Ukraina § 19 

Lägesrapport lokaler § 20 

Ekonomisk månadsredovisning § 21 

Fördelning av budgetutökning riktat mot grundskolans lägre 

åldrar 2022 

§ 22 

Utredning av arbete mot kränkande behandling vid Marks 

gymnasieskola, avseende RIG/NIU-elever boende på 

elevboendet 

§ 23 

Svar på medborgarförslag om nedstängning av wifi utanför 

Strömskolan 

§ 24 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 § 25 

Svar på motion om barntrafikskola § 26 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden § 27 

Remitterad näringslivspolicy § 28 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen juli - december 2021 

§ 29 

Synpunkter och klagomål juli - december 2021 § 30 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever juli - december 2021 

§ 31 

Diskussion om uppdrag för fortsatt arbete kring flexibla 

arbetssätt och anpassningar för att tillgodose olika elevers 

behov 

§ 32 

Övrigt och allmänna frågor § 33 
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Redovisning av delegationsbeslut § 34 

Redovisning av meddelanden § 35 

Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid 

"Introduktion till arbetet med arbetsmarknad" 

§ 36 
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§ 14/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  



Sida 7(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15/2022    

Förändring av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid "Introduktion till 

arbetet med arbetsmarknad" läggs till dagordningen och behandlas efter 

redovisning av meddelanden. 

Dagens sammanträde 

Leif Sternfeldt (C) anmäler en fråga om arvode och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst vid "Introduktion till arbetet med arbetsmarknad" som nämnden 

bjudits in till måndagen den 21 mars. 

Behov av att ändra ordningen på ärenden uppstår under sammanträdet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att ärendet Arvode och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst vid "Introduktion till arbetet med arbetsmarknad" läggs till 

dagordningen och behandlas efter redovisning av meddelanden. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 16/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 

Nämndsekreterare Anna Brogren informerar att föregående protokoll har ändrats 

efter justeringstillfället på grund av att ett namn på en tjänstgörande politiker hade 

fallit bort.  

Nämnden tar del av informationen. 
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§ 17/2022     

Information från förvaltningen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden reserverar datumet 9 juni 2022 för en temadag. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor: 

- Marks kommun och övriga samhället står inför att hantera konsekvenser av 

krig i Ukraina och försämrat säkerhetsläge i Europa, vilket kommer 

behandlas som en egen punkt senare under sammanträdet. 

- Arbetsmiljökartläggningen på förvaltningen är avklarad och kommer att 

redovisas nästkommande dag för berörd personal, personalföreträdare i FSG 

samt barn- och utbildningsnämnden. 

- På måndag den 21 mars genomförs en temadag med rubriken ”Kraftsamling 

för fullföljda studier” dit rektorer, personalföreträdare i FSG samt barn- och 

utbildningsnämnden är inbjudna. Förvaltningen har även identifierat en 

möjlighet att ha en ytterligare temadag den 9 juni. 

- Personalförändringar på Kvalitet och utveckling presenteras. Inför en 

kommande pensionsavgång har en ny medarbetare rekryterats, som 

huvudsakligen kommer ha ansvar för kommunens skolskjutsorganisation. I 

samma process sker en omfördelning av vissa arbetsuppgifter inom 

enheten. Detta i syfte att skapa en jämnare fördelning av arbetsuppgifter 

som enligt lag måste utföras inom viss tid. 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar följande: 

Barn- och utbildningsnämnden reserverar datumet 9 juni 2022 för en temadag. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 18/2022    

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 bland annat information om aktuell arbetsmarknadsstatistik och 

Arbetsmarknadscenters roll som kommunal arbetsförmedling.  

Enheten har genomfört cirka 800 företagsbesök/kontakter varav 25% har genererat 

en plats för praktik, arbetsträningsplats eller subventionerad anställning. 

Under senare delen av 2021 har vuxenutbildningen, som ligger under 

arbetsmarknadsenheten, genomgått en översyn. Ekonomistyrningen har 

förbättrats, pensionsavgångar har inte ersättningsrekryterats, och man har satsat 

på intern kompetensutveckling samt insatser från företagshälsovård för att utveckla 

arbetsmiljön. Eventuellt kommer ett ytterligare personalbehov att tillkomma 

framöver med anledning av situationen i Ukraina. 

Verksamhetschef kommer att bjuda in till ett frivilligt utbildningspass för chefer och 

förtroendevalda för att fördjupa sig i arbetet med arbetsmarknad. 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 19/2022     

Information med anledning av situationen i Ukraina 

 

Ärendet 

De senaste veckorna har många människor behövt lämna Ukraina, varav många 

har tagit sig till Sverige och fler är att vänta. Barn- och utbildningsnämnden 

kommer att ha en nyckelroll i sammanhanget då Arbetsmarknad och integration 

inrymmer flyktingmottagande.   

Förvaltningen ger sin lägesbild så här långt och det arbete som pågår med 

planering, samordning och inventering av bland annat bostäder och 

evakueringsboenden. Verksamhetschef ser ett behov av att sätta ihop en 

projektgrupp med eventuell boendekoordinator och verksamhetsutvecklare som 

hanterar samarbete med civilsamhället samt en enhetschef som ansvarar för 

evakueringsboendena. 

Vad gäller skolgång omfattas kommunen av ett lagkrav om att bereda plats i skola 

för barn inom en månad från deras ankomst. I detta första skede har förvaltningen 

ett fokus på mottagande och boende. 

Veckoavstämningar har införts inom förvaltningsledning samt FSG 

(förvaltningssamverkansgrupp). 

Ordinarie arbete med så kallade kvotflyktingar fortlöper som vanligt inom 

flyktingmottagandet. 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och verksamhetschef Sara Dahlin redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 20/2022     

Lägesrapport lokaler 

Ärendet 

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

dagens sammanträde en lägesrapport från det för närvarande största lokalprojektet 

– nybyggnation av skola i Skene.  

Förvaltningen redovisar preliminära ritningar på planlösning, placering och 

omgivningar.  

Dagens sammanträde  

Enhetschef Malin Ankarstrand, rektor Jeanette Nyström och biträdande rektor Ellika 

Retzlaff redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 21/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Ärendet 

 

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och  

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter januari och februari månaders slut.  

 

Intäkter redovisas per verksamhetsområde, ihop med personalkostnader och övriga  

kostnader. Nämnden har fått en resursförstärkning för de lägre åldrarnas 

verksamheter samt kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. På nationell nivå har det 

fattats beslut om en tredje och fjärde utbetalning av den så kallade ”skolmiljarden”.  

Lönekostnader i januari och februari har en anmärkningsvärd kurva, troligen en 

följd av pandemin och så kallad familjekarantän. 

Vuxenutbildningen har en minusprognos på en miljon kronor vilket delvis beror på 

att ersättning från Migrationsverket fortsätter att minska. Till viss del finns dock 

nya intäkter i verksamheten att vänta. 

Det råder viss osäkerhet kring tillkommande lokalkostnader vid Örbyskolan, 

Solgårdens förskola och Lyckeskolan. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 22/2022     

Fördelning av budgetutökning riktat mot grundskolans lägre 

åldrar 2022 

Ärendet 

I Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 har barn- och utbildningsnämnden 

genom en politisk prioritering tilldelats 11 miljoner kronor. Nämnden har fördelat 

detta till grundskolans lägre åldrar, och 775 524 kronor fördelas till fristående 

huvudmän. 

Barn- och utbildningsnämnden har i ett tidigare beslut (§ 178/2021) uttryckt 

följande: 

”Förvaltningschefen uppdras återkomma med en plan för fördelning av 10 miljoner 

kronor för insatser i de lägre åldrarna. Åtgärderna ska följas upp och kunna 

justeras vid behov”. 

Förvaltningen redogör vid dagens sammanträde för de fördelningsprinciper man 

använt sig av för att portionera ut belopp till skolenheter. Förvaltningen har använt 

sig av olika nyckeltal för att vikta volymerna. Nyckeltalen har varit: 

- Andel elever med särskild bedömning i ”hitta matematiken” 

- Andel elever med särskild bedömning i ”hitta språket” 

- Nationellt ämnesprov åk 3 matematik, andel elever som deltagit i alla 

delprov och som klarat alla delprov 

- Nationellt ämnesprov svenska/svenska som andraspråk åk 3, andel elever 

som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov 

- Andel elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen 

Det är enheter F-6 som har erhållit tillskottet, och rektor har ansvarat för att 

fördela resurserna så att undervisning utvecklas och likvärdighet samt 

kunskapsutveckling stärks. Aktiviteterna ska ligga i linje med strategierna i 

förvaltningens verksamhetsplan. Resursförstärkningen följs upp i enheternas 

resultatrapporter och i resultatdialogerna. 

 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschefer Caroline Ekberg och Marie Tell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 23/2022   Dnr: BUN 2021-185 

Utredning av arbete mot kränkande behandling vid Marks 

gymnasieskola, avseende RIG/NIU-elever boende på 

elevboendet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att vidta åtgärder för 

att avhjälpa de brister som utredningen påvisat. Förvaltningen ska redovisa 

vidtagna åtgärder samt uppföljning av dessa under mitten av höstterminen 2022. 

 

Ärendet 

Under tidig höst 2021 fick en av Marks gymnasieskolas rektorer information om att 

en allvarlig kränkning hade skett vid dess elevboende. När en kränkning uppdagas 

ska den enligt rutin anmälas i kommunens digitala rapporteringssystem och 

därefter utredas. Den enskilda händelsen utreddes enligt systemets rutin som 

innefattar beskrivning av händelse, utredning, åtgärder och uppföljning. 

I samband med händelsen identifierades ett behov av att göra ytterligare en 

utredning för att undersöka händelsens eventuella koppling till nollningskultur och 

pennalism. Denna utredning har genomförts från centralt håll på barn- och 

utbildningsförvaltningen, i syfte att utreda frågorna på opartisk och saklig grund. 

Utredningen har innefattat samtal med elever och personal som för närvarande går 

på/undervisar vid gymnasiets basketutbildningar. Frågeställningarna har rört 

förekomst av pennalism, elevernas upplevelse av trygghet (eller eventuell brist på 

detsamma) samt generell översyn av skolenhetens arbete med förebyggande och 

åtgärdande arbete avseende kränkande behandling. 

Utredningen utmynnar i slutsatser kring skolans arbete, rekommendationer för 

framtiden samt vissa konstateranden kring Marks kommuns roll som huvudman för 

utbildningen och därmed tillsynsansvaret kopplat till att eleverna bor på skolans 

elevboende.  

Underlag för beslut 

Utredning av arbetet mot kränkande behandling vid Marks gymnasieskola, 

avseende RIG/NIU-elever boende på elevboendet med bilagor, dnr 2021-185-6 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-185-5 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 mars 

2022, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att vidta åtgärder för 

att avhjälpa de brister som utredningen påvisat. Förvaltningen ska redovisa 

vidtagna åtgärder samt uppföljning av dessa under mitten av höstterminen 2022. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell samt utredare 

Maria Nilaeus och Linda Gustafsson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen. 

  

Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att vidta åtgärder för 

att avhjälpa de brister som utredningen påvisat. Förvaltningen ska redovisa 

vidtagna åtgärder samt uppföljning av dessa under mitten av höstterminen 2022. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 24/2022   Dnr: BUN 2021-196 

Svar på medborgarförslag om nedstängning av wifi utanför 

Strömskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Rektor beslutar om och när skolans wifi skall stängas ned.   

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar med detta också att uppmärksamma 

kommunstyrelsen på eventuellt behov av öppet nätverk på offentliga platser i 

Marks kommun samt möjligheten till nätverk i kommunens lokaler för till exempel 

föreningar och enskilda.  

Ärendet 

En medborgare i kommunen har lämnat in ett medborgarförslag om att Marks 

kommun ska ta bort wifi (trådlös internetuppkoppling) utanför Strömskolan i Kinna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2021 att överlämna förslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

Förslagsställaren uttrycker att det omkring klockan 23.00 på kvällarna börjar ett 

oväsen med musik som pågår långt fram på småtimmarna. Förslagsställaren har 

försökt prata med dem som för oväsen vid upprepade tillfällen, vilket inte har 

hjälpt. Utöver detta oväsen spelas det även basket. Förslagsställaren menar att det 

som försiggår är ohållbart i längden när man skall upp och arbeta dagen efter. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslag inkommet 2021-06-15 

KF § 128 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Strömskolans wifi stängs ned måndag-fredag mellan tiderna 21.00 och 05.00 samt 

fredag till söndag mellan tiderna 19.00 och 05.00.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen ge lämplig nämnd i 

uppdrag att utreda möjligheten att ordna gratis wifi vid utvalda utomhusmiljöer i 

kommunen som substitut till skolgårdar. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 mars 

2022, utan att lämna förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande förslag till beslut: 

Rektor beslutar om och när skolans wifi skall stängas ned.   

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Elise Benjaminsson (M) föreslår följande tilläggsförslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar med detta också att uppmärksamma 

kommunstyrelsen på eventuellt behov av öppet nätverk på offentliga platser i 

Marks kommun samt möjligheten till nätverk i kommunens lokaler för till exempel 

föreningar och enskilda. 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att det antas. 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Elise Benjaminssons (M) 

tilläggsförslag och finner att det antas. 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Rektor, Strömskolan 
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§ 25/2022   Dnr: BUN 2022-32 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens patientsäkerhetsberättelse 

för år 2021. 

Ärendet 

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

patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

Patientsäkerhetsberättelsen presenteras enligt den mall som Socialstyrelsen tagit 

fram under arbetet med den ”Nationella handlingsplanen för öka patientsäkerhet i 

hälso-och sjukvården 2020–2024”. 

Under året 2021 har fokus för det systematiska patientsäkerhetsarbetet varit att 

revidera ledningssystemet utifrån verksamhetens huvudprocesser och stödjande 

processer. Ett arbete som elevhälsans medicinska insats (EMI) bedöms ha lyckats 

väl med. 

När året 2021 analyseras från ett patientsäkerhetsperspektiv ser förvaltningen att 

det framöver finns ett behov av ett strategiskt arbete med att säkerställa 

kompetensförsörjning. Detta då det föreligger en brist på specialistutbildade 

sjuksköterskor – något som har en negativ inverkan på såväl patientsäkerheten 

som kvaliteten i verksamheten och därtill leder till försämrad arbetsmiljö för 

förvaltningens skolsköterskor. 

Ärendets behandling 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2022-32-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens patientsäkerhetsberättelse 

för år 2021. 

Dagens sammanträde 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Karin Jensen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 26/2022   Dnr: BUN 2019-150 600 

Svar på motion om barntrafikskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionens idé om en 

barntrafikskola i Marks kommun. Nämnden bedömer dock inte att det finns 

organisatorisk kapacitet att bedriva sådan verksamhet i egen regi. Detta då 

nämnden för närvarande behöver fokusera på att leva upp till godkända nivåer 

inom sitt grunduppdrag. 

Reservation 

Inga Maj Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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 kan skolklasser besöka och delta i 

undervisningen en heldag.  

Idén innefattar även ett förslag att barntrafikskolan kan vara öppen för 

sommarskola då föräldrar kan besöka barntrafikskolan tillsammans med sina barn.  

Syftet med idén är att minska olyckor i trafiken där barn är inblandade och på så 

sätt uppnå nollvisionen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare utrett frågan och redovisat för 

nämnden den 14 oktober 2021. Beslut fattades då om att skicka förvaltningens 

tjänsteskrivelse för hörande i teknik- och servicenämnden, enligt instruktion från 

kommunfullmäktige. Teknik- och servicenämnden har behandlat den 16 december 

2021 och översänt ett yttrande till barn- och utbildningsnämnden.  
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Ärendets behandling 

KS 2019–367 51–1 Motion  

KF § 128 2019 Remiss av nya motioner  

BUN AU § 101 2021  

BUN § 131 2021  

TSN 2021-516-2 Tjänsteskrivelse – Yttrande remiss gällande motion om  

barntrafikskola  

TSN § 181 2021 Yttrande remiss gällande motion om barntrafikskola 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2019-150 600-6 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till motionens idé om en 

barntrafikskola i Marks kommun. Nämnden bedömer dock inte att det finns 

organisatorisk kapacitet att bedriva sådan verksamhet i egen regi. Detta då 

nämnden för närvarande behöver fokusera på att leva upp till godkända nivåer 

inom sitt grunduppdrag. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta arbetsutskottets 

förslag till beslut, och finner att så sker. 

Reservation 

Inga Maj Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 27/2022   Dnr: BUN 2022-3 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningens utkast till ny delegationsordning skickas till samtliga däri 

förekommande delegater samt till förvaltningssamverkansgrupp (FSG) för 

synpunkter. 

Förvaltningschefen uppdras att till nästa arbetsutskott komplettera utkastet under 

avsnittet Arbetsmarknad och integration. 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 12 maj presentera 

ett slutligt förslag på ny delegationsordning för beslut. 

Ärendet 

Kommunala myndigheter behöver upprätta så kallade delegationsordningar, 

styrdokument som delegerar beslutanderätt till olika anställda. Det finns ingen 

skarp, tydlig gräns för vad som behöver delegeras och inte, men klart är att 

delegation behövs i de fall lag eller annan författning säger att ”huvudmannen” eller 

”kommunen” har att besluta i ett visst ärende. Med huvudman eller kommun avses 

då barn- och utbildningsnämnden, om beslut om delegation saknas. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om en delegationsordning vid 

mandatperiodens start, och den har sedan dess reviderats (mindre justeringar) 

flera gånger. Någon omfattande översyn har dock inte gjorts på många år, och det 

är mycket angeläget om att delegationsordningen kompletteras, utvidgas och 

uppdateras utifrån ny eller upphävd lagstiftning. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 27 januari diskuterades övergripande 

frågeställningar och inriktningar för den nya delegationsordningen samt hur 

arbetsgång, beslutsprocess och synpunktsinhämtande skall gå till. Förvaltningen 

fick i uppdrag att tydliggöra de viktigaste/största förändringarna i det nya förslaget 

inför nästa sammanträde. 

Ärendets behandling 

Nuvarande delegationsordning, beslutad 2019-03-12 senast reviderad 2021-10-14  

Förvaltningens utkast till ny delegationsordning  

BUN AU § 8 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2022-3-2 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022, och lämnat följande 

förslag till beslut: 
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Förvaltningens utkast till ny delegationsordning skickas till samtliga däri 

förekommande delegater samt till förvaltningssamverkansgrupp (FSG) för 

synpunkter. 

Förvaltningschefen uppdras att till nästa arbetsutskott komplettera utkastet under 

avsnittet Arbetsmarknad och integration. 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde den 12 maj presentera 

ett slutligt förslag på ny delegationsordning för beslut. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta förvaltningens 

förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 28/2022   Dnr: BUN 2022-33 

Remitterad näringslivspolicy 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på upprättat förslag till 

näringslivspolicy: 

Utifrån barn- och utbildningsnämndens arbete med arbetsmarknadsfrågor bör det 

till policyn tilläggas att ett gott företagsklimat är en betydelsefull faktor i många 

utvecklingsfrågor i kommunen - som inte bara ger tillväxt utan utvecklar 

kommunen på fler sätt.  

I stycket angående ”Den goda relationen till företagen är viktig” skulle vikten av 

öppenhet och tillgänglighet i tjänstepersoners förhållningssätt till samverkan och 

dialog kunna förstärkas ytterligare. Policyn bör vara tydlig med intentionen att 

förenkla för företag i dialogen med kommunen. Ett förslag till förändrad lydelse i 

stycket är:  

Goda företagsrelationer ökar den ömsesidiga förståelsen mellan företagen och 

kommunen. Vi ska vara tillgängliga och angelägna om att föra en öppen dialog med 

företag i såväl enskilda företagsärenden som i stora utvecklingsfrågor. 

Ärendet 

Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska därför 

utvärderas och revideras. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på 

näringslivspolicy som beskriver kommunens förhållningssätt i den direkta och 

indirekta relationen till lokala företag. Förhållningssättet innebär att engagemanget 

för näringslivets förutsättningar ska genomsyra hela kommunorganisationen och att 

alla anställda ska se sig själva som näringslivsutvecklare. Förslaget beskriver 

betydelsen av att företagens upplevelse av företagsklimatet är helt centralt för 

Marks kommuns tillväxt, attraktionskraft och varumärke. En utgångspunkt är att 

alla som bor och verkar i Marks kommun gynnas av ett gott företagsklimat. 

Förslaget beskriver förhållningssätt som gör att företagen prioriteras, att en god 

relation skapas genom samverkan och dialog och ökar den ömsesidiga förståelsen 

mellan företagen och kommunen. 

Förslag till näringslivspolicy har remitterats till näringslivsrådet, samtliga nämnder 

och de kommunala bolagen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Nämndens svar på remissen ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 31 

mars, och förvaltningen har därför förberett förslag på synpunkter att lämna. 

Ärendets behandling 

KS § 46/2022, Remiss av näringslivspolicy 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2022-33-2 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022, och lämnat följande 

förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på upprättat förslag till 

näringslivspolicy: 

Utifrån barn- och utbildningsnämndens arbete med arbetsmarknadsfrågor bör det 

till policyn tilläggas att ett gott företagsklimat är en betydelsefull faktor i många 

utvecklingsfrågor i kommunen - som inte bara ger tillväxt utan utvecklar 

kommunen på fler sätt.  

I stycket angående ”Den goda relationen till företagen är viktig” skulle vikten av 

öppenhet och tillgänglighet i tjänstepersoners förhållningssätt till samverkan och 

dialog kunna förstärkas ytterligare. Policyn bör vara tydlig med intentionen att 

förenkla för företag i dialogen med kommunen. Ett förslag till förändrad lydelse i 

stycket är:  

Goda företagsrelationer ökar den ömsesidiga förståelsen mellan företagen och 

kommunen. Vi ska vara tillgängliga och angelägna om att föra en öppen dialog med 

företag i såväl enskilda företagsärenden som i stora utvecklingsfrågor. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta arbetsutskottets 

förslag till beslut, och finner att så sker.  
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§ 29/2022   Dnr: BUN 2021-165 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen juli - december 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens rapport över personaltillbud 

och -olyckor under perioden juli - december 2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska en sammanställning 

med anknytning till arbetsmiljöansvaret redovisas två gånger om året.  

Bakgrunden till de riktlinjer som ligger till grund för denna återrapport är de 

bestämmelser i Arbetsmiljölagen som ställer krav på förvaltningen att arbeta 

systematiskt med avvikelser. 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.  

Utöver att beskriva hur avvikelser ska återrapporteras, anger nämndens riktlinjer 

också steg för steg hur olika typer av avvikelser ska hanteras praktiskt på enhets- 

och tjänstepersonnivå. 

Under andra halvåret 2021 inrapporterades 228 händelser, att jämföra med 173 

händelser under första delen av 2021. Av dessa var 185 tillbud, 34 olycksfall och 9 

arbetssjukdom. Rapporteringsnivån börjar närma sig nivåerna 2019 då cirka 260 

anmälningar gjordes per halvår vilket var innan det digitala KIA-systemet 

implementerades. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr 2021-165-11 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens rapport över personaltillbud 

och -olyckor under perioden juli - december 2021. 

 

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

avvikelser beslutade 2015-12-15, § 111 
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Standardrapport ut systemet KIA för perioden 20220701-20221231 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta arbetsutskottets 

förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 30/2022   Dnr: BUN 2021-165 

Synpunkter och klagomål juli - december 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål juli – december 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. 

Utöver den halvårsvisa sammanställningen, får nämnden information om 

synpunkter och avvikelser genom andra typer av rapporteringar. Det kan till 

exempel ske genom redovisning delegationsbeslut och meddelanden, 

sammanställningar med särskild ärendeanknytning och delårsrapporter.  

Bakgrunden till nämndens riktlinjer, som ligger till grund för denna återrapport, är 

de bestämmelser i Skollagen respektive Arbetsmiljölagen som ställer krav på 

nämnden/förvaltningen att arbeta systematiskt med avvikelser: 

- Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i 

skollagen (4 kap. 7-8§§ skollagen 2010:800). I styrsystemet för Marks kommun 

framgår även att varje nämnd ska följa upp synpunkter på ett systematiskt sätt. 

- 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.  

- 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. 

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

patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Denna 

presenteras inte i samband med denna återrapport, utan redovisas separat. 

Utöver att beskriva hur avvikelser ska återrapporteras anger riktlinjerna också steg 

för steg hur olika typer av avvikelser ska hanteras praktiskt på enhets- och 

tjänstepersonnivå. 
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Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-165-10 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022 och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål juli – december 2021. 

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

avvikelser beslutade 2015-12-15, § 111 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta förvaltningens 

förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 31/2022   Dnr: BUN 2021-165 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever juli - december 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever juli – december 

2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden (§ 111/2015) 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. 

Bakgrunden till riktlinjerna som beslutades i § 111/2015 är de bestämmelser i 

Skollagen respektive Arbetsmiljölagen som ställer krav på nämnden/förvaltningen 

att arbeta systematiskt med avvikelser: 

- 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.  

- 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. 

De av nämnden beslutade riktlinjerna uttrycker bland annat: 

- att chefer ansvarar för att verkställa eventuella åtgärder i syfte att förebygga 

ohälsa eller skada, och för att händelser tas upp och diskuteras på 

arbetsplatsträff, 

- att barn- och utbildningsförvaltningen ska sammanställa tillbud och olyckor 

varje månad och presentera vid förvaltningssamverkan, 

- att en sammanställning över tillbud och olyckor ska redovisas i barn- och 

utbildningsnämnden två gånger om året. 

Riktlinjerna säger ingenting om att anmälningar om kränkande behandling ska 

sammanställas halvårsvis. Det som anges är följande:  



Sida 31(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

”För att huvudmannen ska vara informerad och kunna följa och bedöma 

utvecklingen i varje enskilt fall av uppgivna trakasserier eller kränkande behandling 

är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation 

om detta mellan enheten och huvudmannen.”  

Förvaltningen har, trots detta, valt att även sammanställa statistik över 

anmälningar om kränkande behandling. Detta då man numer använder ett digitalt 

system som på ett enkelt sätt kan ta fram statistiken.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-165-12 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2022 och lämnat följande förslag 

till beslut: 

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever juli – december 

2021. 

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

avvikelser beslutade 2015-12-15, § 111 

Statistik ut systemet Draftit för perioden 20220701-20221231 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta arbetsutskottets 

förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 32/2022     

Diskussion om uppdrag för fortsatt arbete kring flexibla 

arbetssätt och anpassningar för att tillgodose olika elevers 

behov 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefen uppdras att:  

- utifrån nämndens beslut den 15 april 2021 (§ 40) och den motion som 

kommunfullmäktige remitterat till Barn- och utbildningsnämnden den 27 januari 

2022 utreda om det finns behov av alternativ skolverksamhet i form av flexibla 

enheter för att tillgodose elevers skiftande behov. 

- återkomma med förslag på åtgärder som möter de behov som utredningen visar. 

Ärendet 

Nämnden står inför att hantera olika frågeställningar kopplat till flexibla arbetssätt 

och särskilda lärmiljöer. Den 15 april 2021 (§ 40) beslutade nämnden att ge 

presidiet i uppdrag att återkomma med förslag på uppdrag till förvaltningen 

gällande fortsatt arbete kring flexibla arbetssätt och anpassningar för att tillgodose 

olika elevers skiftande behov. Utöver detta har nämnden nyligen tagit emot en 

motion på remiss från kommunfullmäktige, gällande behov av en resursskola och 

särskilda lärmiljöer. Inför dagens sammanträde har nämndens presidium därför 

formulerat ett förslag till beslut. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens redovisning med dnr 2020-108 61-3 

 

BUN  § 92 2020 Dialog kring uppdrag flexibla arbetssätt 

Dagens sammanträde 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Förvaltningschefen uppdras att:  

- utifrån nämndens beslut den 15 april 2021 (§ 40) och den motion som 

kommunfullmäktige remitterat till Barn- och utbildningsnämnden den 27 januari 

2022 utreda om det finns behov av alternativ skolverksamhet i form av flexibla 

enheter för att tillgodose elevers skiftande behov. 
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- återkomma med förslag på åtgärder som möter de behov som utredningen visar. 

Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta Leif Sternfeldts (C) 

förslag till beslut, och finner att så sker. 
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§ 33/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

Dagens sammanträde  

- Elise Benjaminsson (M) ställer en fråga till förvaltningen hur det förhåller sig 

med beslut om läsårstider och eventuell samverkan med andra kommuner. 

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander berättar att det finns en viss samverkan 

inom Sjuhäradskommunerna, där det vanligen inleds med att Marks och Borås 

kommuner pratar ihop sig och övriga kommuner fattar liknande beslut. Framför 

allt handlar det då om att synkronisera lovveckor. 

 

- Bodil Wennerström (S) ställer en fråga till förvaltningen hur det förhåller sig 

med feriearbetare inom förvaltningens verksamheter.  

 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander berättar att man sökt intensivt, och 

uppmanat enheterna att tillhandahålla platser. 
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§ 34/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-05 till 2022-03-11 
 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om tillfällig stängning 

av Ekgårdens förskola 

Nämndens 

ordförande 

2022-02-06 BUN 2020-63 60-

99 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elev på 

Strömskolan 

Verksamhetschef 2022-02-08 BUN 2021-119-

15 

51 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, januarimånad 

2021 

Åtskilliga delegater 

med rätt att 

anställa 

2022-02-10 BUN 2022-31-1 

Beslut om placering i 

förskola med Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2022-02-10 BUN 2022-10-1 

Beslut om placering i 

förskola med Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2022-02-10 BUN 2022-10-2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-02-15 BUN 2022-27-2 

Beslut om placering i 

förskola med Göteborgs Stad 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-10-3 

Beslut om placering i 

skolbarnsomsorg med 

Svenljunga 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-5-5 

Beslut om placering i skolan 

med Svenljunga kommun 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-5-4 

Beslut om placering i 

skolbarnsomsorg med 

Svenljunga 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-5-3 

Beslut om placering i 

förskola med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-5-2 

Beslut om placering i skola 

med Svenljunga kommun 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-5-1 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-02-16 BUN 2022-4-3 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-02-16 BUN 2022-27-3 
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Prövning om överklagan har 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2022-02-17 BUN 2021-219-3 

Beslut om reviderade 

läsårstider 2022/2023 

Förvaltningschef 2022-02-22 BUN 2022-31-2 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-02-23 BUN 2022-7-1 

Beslut om placering i skola, 

fritidshem med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2022-02-23 BUN 2022-5-6 

Beslut om placering i 

förskola med Svenljunga 

kommun 

Verksamhetschef 2022-02-23 BUN 2022-5-7 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-02-28 BUN 2022-4-4 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-03-04 BUN 2022-27-4 

Beslut om avstängning från 

barnomsorgsplats med 

anledning av obetalda 

barnomsorgsavgifter 

Verksamhetschef 2022-03-04 BUN 2022-52-1 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-03-07 BUN 2022-27-5 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-07 BUN 2022-49-1 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-07 BUN 2022-49-2 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-07 BUN 2022-49-3 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-03-07 BUN 2022-4-5 

Beslut om placering i 

förskola med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-03-07 BUN 2022-4-6 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-09 BUN 2022-49-4 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-03-09 BUN 2022-49-5 
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§ 35/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. 2022-37-1 Från Miljöenheten: Kommunicering gällande nytt 

klassningsbeslut för årlig tillsynsavgift för 

förskolor 2022-02-16 

2. 2022-37-2 Från Miljöenheten: Kommunicering gällande nytt 

klassningsbeslut för årlig tillsynsavgift grund- 

och gymnasieskolor 2022-12-18 

3. 2022-51-1 Från Kommunledningskontoret: Anvisning för 

uppföljningsrapporter 2022 2022-02-28 

 2022-51-1 Från Kommunledningskontoret: Beslut om 

anvisning för uppföljningsrapporter 2022 2022-

02-17 

 2022-54-1 Från Kommunledningskontoret: Anvisning 

planeringsrapporter under 2022 2022-02-10 

 2022-54-1 Från Kommunledningskontoret: Anvisning till 

planeringsrapporter under 2022 2022-02-23 

 2022-54-1 KSAU 2021 § 52 2022 Anvisning 

planeringsrapporter under 2022 2022-02-23 

 -- KF § 3 2022 

 

 

-- KF § 10 2022 

 

 -- KF § 12 2022 

 -- KS 2021 § 12 2022 

 2022-30-1 Från Kommunfullmäktige: Remittering av motion 

2022-02-09 

 -- Motion från (M) och (KD): Utred behovet av en 

resursskola och hur särskilda lärmiljöer kan 

införas i Marks kommun 
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 2021-194-5 Från Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn i 

Ängskolan i Marks kommun  2022-02-23 

 2021-70-7 Från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut 

gällande Stommenskolan 2022-02-28 

 2021-199-5 Från Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn av 

Stommenskolan 4-6  2022-02-17 

 2021-207-8 Från Skolinspektionen: Beslut med anledning av 

anmälan mot Björketorpskolan 2022-02-17 

 2022-41-1 Remissbrev från Skolinspektionen 2022-02-23 

 2022-41-1 Remiss från Skolinspektionen med anledning av 

JENSEN education college AB ansökan om 

godkännande som  huvudman för en 

nyetablering av fristående gymnasieskola vid 

JENSEN gymnasium Mölndal 2022-02-23 

 2022-42-1 Remissbrev från Skolinspektionen 2022-02-25 

 2022-42-1 Remiss från Skolinspektionen med anledning av 

Thorengruppen AB ansökan om godkännande 

som huvudman för en  utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 

Borås 2022-02-25 

 2022-48-1 Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan 

från Viljan Friskola AB om godkännande som 

huvudman för nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks 

kommun 2022-03-03 

 2021-23 611-10 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 

gällande beslut om skolplacering 2022-02-08  

 2021-27 6111-9 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 

gällande beslut om skolplacering 2022-02-13  

 2021-110-7 Beslut från Skolverket om insatser 2022-01-17  

 2021-167-18 Dom från förvaltningsrätten angående beslut om 

skolskjuts 2022-02-10  

 2021-219-2 Överklagan av beslut om tilläggsbelopp 2022-

02-16  
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 2021-233-2 Beslut från IMY gällande personuppgiftsincident 

2022-02-03  

  Brev från Skolverket angående samordning 

nyanländas lärande 2022-03-03 

 2021-118-5 Beslut från Skolverket om tillfällig förstärkning 

av statligt stöd 2022-02-03  

 2022-50-1 Missivbrev från Riksidrottsförbundet avseende 

dimensionering av RIG-verksamhet 2022-03-02  

 2022-50-1 Remiss dimensionering RIG 2023-2026 2022-

03-03  

 -- Information om Brottsförebyggande rådets 

digitals session om nya lagen om kommunens 

brottsförebyggande arbete - för dig som är 

förtroendevald 2022-02-22 
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§ 36/2022     

Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid 

"Introduktion till arbetet med arbetsmarknad" 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Arvode samt ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst betalas ut till nämndens 

ledamöter och ersättare i det fall de deltar vid "Introduktion till arbetet med 

arbetsmarknad" måndagen den 21 mars. 

Ärendet 

Måndagen den 21 mars har verksamhetschef för Arbetsmarknad och integration 

bjudit in till ett frivilligt utbildningspass på temat "Introduktion till arbetet med 

arbetsmarknad" måndagen. Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut 

kring huruvida nämndens ledamöter och ersättare ska ha rätt till arvode samt 

ersättning för förlorad arbetsinkomst och resa i det fall de väljer att delta. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Arvode samt ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst betalas ut till nämndens 

ledamöter och ersättare i det fall de deltar vid "Introduktion till arbetet med 

arbetsmarknad" måndagen den 21 mars. 

Beslutsgång 

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

beslut, och finner att det antas. 

 


