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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-05-12 

Tid:   kl. 08:30 –16:30. Pauser 10:24-10:38, 12:22–12:34 samt  

13:06-14:30. 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal samt Lyckeskolan 

Beslutande:  (M) Elise Benjaminsson (ordförande)  

 (S) Daria Johansson tjänstgör för Tommy Söderhagen (S)  

 (S) Bodil Wennerström  

 (S) Yasin Abbes  

 (S) Petra Vogel §§ 59-72 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C)  

 (C) Lina Dotevall tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

 (L) Niklas Herneryd  

 (M) Anders Lindal  

 (KD) Håkan Mauritzson tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) 

 (SD) 

 

Yvonne Kindström tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) §§ 59-

67 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) §§ 68-74 

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

 (V) Arthur Thiry §§ 59-72 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson §§ 59-67 

  

 Tjänstepersoner 

 Linda Gustafsson Utredare 

(nämndsekreterare) 

 

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Caroline Billing Verksamhetschef §§ 59-63, 67 

 

 

Maria Fransson Tf verksamhetschef §§ 59-63, 67 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 63,67 

 Caroline Robertsson HR-specialist (KLK) § 63  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 59-64 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 65-66, 

73-74 

 Therése Ludvigsson Rektor § 65 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 67 
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 Johan Höglund Ekonom §§ 65-67 

 Morgan Andersson Rektor §§ 73-74 

 Erik Glansin Projektledare (TSF) §§ 73-74 

 Malin Gemzell Biträdande rektor §§ 73-74 

    

 Fackliga företrädare 

 

  

 Sandra Strand Gustafsson, 

Lärarförbundet 

 §§ 59-67 

 

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 59-67 

 

 Lena Duwe, Lärarförbundet  § 63 

 Linda Furnander, Lärarnas 

riksförbund 

 

 §§ 59-63 

 

    

Utses att justera: Yasin Abbes (S) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-20 kl: 13:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 59-74 

Linda Gustafsson 

Ordförande 

Elise Benjaminsson (M) 

Justerande 

Yasin Abbes (S) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-12, §§ 59-66, 68-74 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-05-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Linda Gustafsson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 59 

Fastställande av dagordning § 60 

Uppföljning av föregående protokoll § 61 

Information från förvaltningen § 62 

Handlingsplan HÖK21 § 63 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 64 

Lägesrapport lokaler § 65 

Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden över förslag till 

starttillstånd för byggnation av nya skollokaler i Skene 

§ 66 

Aprilrapport 2022 § 67 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden § 68 

Möjligheter och konsekvenser av fria mensskydd på skolor § 69 

Redovisning av delegationsbeslut § 70 

Redovisning av meddelanden § 71 

Övriga frågor § 72 

Lärdomar från Lyckeskolan - process och färdig skola § 73 

Rundvandring på Lyckeskolan § 74 
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§ 59/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 60/2022    

Fastställande av dagordning 

Dagens sammanträde 

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

sker. 
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§ 61/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 62/2022   

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde 

 

Förvaltningen informerar om aktuellt läge på Ängskolan i Skene, där det varit viss 

turbulens under våren. Information ges om olika professioner som samverkar på 

Ängskolan, så som personal från Stöd och utveckling, ungdomsutvecklare, polis och 

fältsekreterare. Tf Verksamhetschef för Stöd och utveckling informerar om hur 

förändringar av organiseringen på skolan till hösten kan komma att se ut samt hur 

verksamhetscheferna stöttar rektorerna i processen.  

 

Verksamhetschef Caroline Billing och Tf verksamhetschef Maria Fransson redogör 

för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 63/2022     

Handlingsplan HÖK21 

 

Ärendet 

Inom förvaltningen har det skett samverkan kring huvudöverenskommelsen 

HÖK21. Nämnden får vid dagens sammanträde information om slutresultatet. 

Utifrån HÖK21 ska satsningar på strategisk kompetensförsörjning samt lön 

framkomma. Målet är att öka Marks kommuns attraktivitet som arbetsgivare. 

Avtalet sträcker sig fram till år 2024 och ska göra skillnad på alla arbetsplatser som 

det gäller för. 

Arbetsgruppen har tagit fram åtgärder som har resulterat i en handlingsplan med 

åtgärder, på både kort och lång sikt. I materialet, som varje arbetsplats kommer 

att få ut, finns beskrivningar vad enheterna kan arbeta med. Materialet ger tips och 

idéer samt frågeställningar som varje enhet kan arbeta kring.  

Det ligger ett stort ansvar på varje rektor för att lyckas med avtalets intentioner, 

där man ska arbeta med lönefrågor i samförstånd med medarbetarna mot uppsatta 

mål.  

Dagens redovisning av HÖK21 kommer att presenteras för alla arbetsplatser i 

augusti inför kommande läsår. 

Dagens sammanträde 

Fackliga representanter Linda Furnander, Carl Eliasson, Lena Duwe samt 

verksamhetschefer Caroline Ekberg, Caroline Billing och HR-specialist Caroline 

Robertsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 64/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

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

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Verksamhetschef ger vanligtvis 

månadsvisa rapporter till barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, 

där även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier närvarar. Inför 

sammanträdet i maj har verksamhetschef sammanställt en skriftlig lägesrapport 

baserat på underlag från den lokala ledningen – det vill säga chefer och rektor hos 

Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen. 

Utöver den skriftliga rapporten får nämnden vid dagens sammanträde statistik över 

deltagare som får stöd i form av arbete eller studier samt information om arbetet 

kring bosättningar för ukrainska flyktingar och samarbete kring lokalfrågor med 

teknik- och serviceförvaltningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-81-1 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 april, och lämnat följande förslag till 

beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 65/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Ärendet 

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

dagens sammanträde en lägesrapport från lokalprojektet Hyssna förskola, där 

kommunstyrelsen har beställt en förstudie. Det finns två förslag på byggnad, där 

det som skiljer förslagen åt är omgivningar. Förvaltningen redovisar preliminära 

ritningar på planlösning, placering och omgivningar. 

Nämnden får en genomgång av samtliga orter i kommunen där det pågår, eller 

planeras, någon form av lokalprojekt. Bland annat planering av ombyggnation av 

Fotskäls förskola, beställning av paviljong till Stommenskolan, detaljplanarbete för 

Ubbhult med mera. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och rektor Therese Ludvigsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 66/2022   Dnr: BUN 2017-233 291 

Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden över förslag till 

starttillstånd för byggnation av nya skollokaler i Skene 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med 

diarienummer BUN 2017-233 291-30 som sitt yttrande över förslag till starttillstånd 

för byggnation av nya skollokaler i Skene. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beställde i januari 2018, efter begäran av barn- och 

utbildningsnämnden, en förstudie rörande Ängskolan (KS § 6/2018). Förstudien 

skulle enligt kommunstyrelsens beslut innehålla olika lösningar och kostnadsförslag 

samt beakta övriga aktuella skolprojekt i Skene. Projektet har sedan dess löpt på, i 

framför allt teknik- och serviceförvaltningens regi men i dialog med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2020 ett inriktningsbeslut (BUN 

§ 162/2020) med specifikationer kring byggnationen. 

Teknik- och servicenämnden har i mars 2022 fattat beslut om att godkänna en av 

deras förvaltning upprättad projektbeskrivning (TSN § 38/2022) samt att begära 

byggstartstillstånd för etapp ett (högstadielokaler). I beslutet uttrycktes att 

godkännandet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden 

godkänner projektbeskrivningen. Utifrån detta behandlade barn- och 

utbildningsnämnden frågan på sitt sammanträde den 7 april 2022 (§ 58/2022). 

Nämnden beslutade då att: 

- notera informationen, samt  

- att nämndens uppfattning är att kommunens investeringsprocess anger att 

teknik- och servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om byggstart 

och att barn- och utbildningsnämnden endast får en sådan ansökan för 

kännedom. 

I samma beslut uttryckte nämnden, riktat till kommunstyrelsen, att nämnden kan 

yttra sig över projektbeskrivningen om det finns önskemål om det. Nämnden har 

sedan dess fått signaler från kommunstyrelsens förvaltning om att ett sådant 

yttrande vore positivt. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 28 april 

gett förvaltningschefen i uppdrag att utforma ett förslag på yttrande baserat på de 

diskussioner som fördes under mötet. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med 

diarienummer BUN 2017-233 291-30 som sitt yttrande över förslag till starttillstånd 

för byggnation av nya skollokaler i Skene. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V), Catarina Johansson (C), Yasin Abbes (S) och Niklas Herneryd (L) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

 

 

  



Sida 14(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-05-12   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 67/2022   Dnr: BUN 2022-51 

Aprilrapport 2022 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-05-13) 
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§ 68/2022   Dnr: BUN 2022-3 

Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat 

förslag, med de ändringar och tillägg som nämnden beslutat i dagens diskussioner.  

Förvaltningschef får i uppdrag presentera förslag på revideringar vid nämndens 

sammanträde i oktober 2022. Förslag på revideringar ska baseras på eventuella 

inkomna synpunkter från delegater samt personalorganisationer. 

Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

delegationsordningen, som är redaktionella och/eller avser hanteringsanvisningar 

som inte påverkar delegationens innebörd. 

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 att delegationsordningen kompletteras, utvidgas och 

uppdateras utifrån ny eller upphävd lagstiftning. 

Det upprättade förslaget till ny delegationsordning har arbetats fram under våren, 

och har behandlats vid tidigare tillfällen i arbetsutskott och nämnd. 

Ärendets behandling 

Nuvarande delegationsordning, beslutad 2019-03-12 senast reviderad 2021-01-14 

BUN AU § 8 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med diarienummer BUN 2022-3-2 

BUN AU § 25 2022 

BUN § 27 2022 

BUN AU § 51 2022 

Förvaltningens förslag till ny delegationsordning daterad 2022-05-06 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat 

förslag, med de ändringar och tillägg som nämnden beslutat i dagens diskussioner.   

Förvaltningschef får i uppdrag presentera förslag på revideringar vid nämndens 

sammanträde i oktober 2022. Förslag på revideringar ska baseras på eventuella 

inkomna synpunkter från delegater samt personalorganisationer.  

Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

delegationsordningen, som är redaktionella och/eller avser hanteringsanvisningar 

som inte påverkar delegationens innebörd. 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) samt övriga inom Socialdemokraterna föreslår att ärendet 

återremitteras till förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 

till beslut eller Bodil Wennerströms (S) förslag om återremittering, och finner att 

nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 

Samtliga delegater 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna genom Bodil Wennerström (S): 

Vi föreslår att punkten återremitteras!  

Det har framkommit att alla synpunkter inte beaktats pga tidsbrist och att 

samverkan ej gjorts. 

Marks Kommun har antagit att vi skall ha ett ”Tillitsbaserat Ledarskap”. Det är då 

viktigt att våra Rektorer känner att de har ansvar och blir lyssnade på! 
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§ 69/2022   Dnr: BUN 2022-14 

Möjligheter och konsekvenser av fria mensskydd på skolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att införa en provperiod med fria mensskydd på 

Marks gymnasieskola samt kommunens högstadieskolor och skolor med 

årskurs 4–6. Provperioden genomförs med en engångskostnad om maximalt 

145 000 kr för inköp. 

2. Efter årsskiftet 2022/2023 ges en återrapport till nämnden som redovisar 

elevernas åsikter om införandet, användningsgrad samt vad nämndens 

löpande kostnader väntas bli vid ett permanent införande. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 december 2021 beslut om att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att 

tillhandahålla fria mensskydd för flickor i grundskolan och gymnasiet. Beslutet togs 

med anledning av ett initiativärende från Markmajoriteten genom Leif Sternfeldt 

(C), med följande lydelse: 

”Under den kommunpolitiska debatten som ägde rum under gymnasiets 

demokrativecka ställdes en sms-fråga av en studerande om det finns möjlighet att 

ordna fria mensskydd för flickor i grundskola och gymnasium. Samtliga partier som 

deltog i debatten tyckte att det var en bra fråga. Nämnden vill därför få belyst hur 

det kan genomföras, vilka åldersgrupper som berörs och vilka kostnader som följer 

med ett införande (…)” 

Förvaltningen har med anledning av uppdraget utrett frågan utifrån frågeställningar 

om potentiella upplägg och kostnadsalternativ, samarbete med funktioner inom 

teknik- och serviceförvaltningen, hur det ser ut på skolor i dagsläget med mera. 

Ärendets behandling 

BUN § 169 2021 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-14-2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 april, 

och lämnat följande förslag till beslut: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att införa en provperiod med fria mensskydd på 

Marks gymnasieskola samt kommunens högstadieskolor och skolor med årskurs 4–

6. Provperioden genomförs med en engångskostnad om maximalt 145 000 kr för 

inköp. 
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2. Efter årsskiftet 2022/2023 ges en återrapport till nämnden som redovisar 

elevernas åsikter om införandet, användningsgrad samt vad nämndens löpande 

kostnader väntas bli vid ett permanent införande. 

Dagens sammanträde 

Utredare Linda Gustafsson redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 70/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-01 till 

2022-05-06 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-01 BUN 2022-7-2 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-01 BUN 2022-7-3 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-01 BUN 2022-7-4 

Beslut om placering i 

förskola med Kungsbacka 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-01 BUN 2022-7-5 

Barn- och 

utbildningsnämndens 

synpunkter på Färdplan - 

länsgemensam strategi för 

god och nära vård 

Nämndens 

ordförande 

2022-04-13 BUN 2021-203-5 

Beslut om placering i 

förskola med Härryda 

kommun 

Verksamhetschef 2022-04-14 BUN 2022-49-6 

Beslut om avstängning från 

barnomsorgen med 

anledning av obetalda 

barnomsorgsavgifter 

Verksamhetschef 2022-04-26 BUN 2022-52-2 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-04-26 BUN 2022-27-6 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för en elev vid 

Sätilaskolan 

Verksamhetschef 2022-04-26 BUN 2021-119-

17 

Beslut om placering i 

fritidshem av särskilda skäl 

Rektor 2022-04-26 BUN 2022-31-6 

Yttrande från Marks 

kommun om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

för vuxenutbildning i 

Kungsbacka 

Rektor 2022-04-27 BUN 2022-7-6 

Yttrande från Marks 

kommun om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

till Östersunds kommun 

Rektor 2022-04-27 BUN 2022-86-1 
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Yttrande om Marks 

kommun åtar sig 

interkommunal ersättning 

för vuxenutbildning i 

Göteborg 

Rektor 2022-04-27 BUN 2022-10-5 

Yttrande från Marks 

kommun om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

till Ystad kommun 

Rektor 2022-04-27 BUN 2022-87-1 

Yttrande från Marks 

kommun om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

till Göteborgsregionen 

Rektor 2022-04-27 BUN 2022-88-1 

Beslut om utdelning av 

stipendier ur samfond 1, 

vårterminen 2022 

Förvaltningschef 2022-04-27 BUN 2022-8-7 

154 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, februari- 

mars- och april månader 

2022 

Åtskilliga delegater 

med rätt att anställa 

2022-04-27 BUN 2022-31-7 

Barn- och 

utbildningsnämndens 

synpunkter på Hälso- och 

sjukvårdsavtalet 

Nämndens 

ordförande 

2022-04-28 BUN 2021-203-6 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

Rektor 2022-04-28 BUN 2022-86-2 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

Rektor 2022-04-28 BUN 2022-86-3 

Prövning om överklagande 

inkommit i rätt tid 

Registrator 2022-04-29 BUN 2022-91-1 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

för vuxenutbildning i 

Kungsbacka 

Rektor 2022-05-02 BUN 2022-7-7 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för en elev vid 

Fritslaskolan 

Verksamhetschef 2022-05-04 BUN 2021-119-

18 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning 

för vuxenutbildning i 

Kungsbacka kommun 

Rektor 2022-05-05 BUN 2022-7-8 
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§ 71/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS § 59 2022 

2. -- KS § 61 2022 

3. -- KF § 57 2022 

4. -- KF § 58 2022 

5. -- KF § 78 2022 

6. -- KF § 79 2022 

7. 2021-206-9 Beslut från Skolinspektionen gällande Marks 

gymnasieskola RIG 2022-04-22 

8. 2022-92-1 Från BEO- Anmälan om kränkande behandling 

gällande Strömskolan 2022-05-05 

9. 2022-15-11 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid Marks 

gymnasieskola 2022-04-25 

10. 2022-15-10 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Ängskolan 2022-04-14 

11. 2022-15-9 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Ängskolan 2022-04-14 

12. 2022-15-8 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Ängskolan 2022-04-14 

13. 2022-15-7 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Ängskolan 2022-04-13 

14. 2022-15-6 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Sätilaskolan 2022-03-23 

15. 2022-15-5 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2022-03-09 

16. 2022-15-4 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2022-03-09 
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17. 2022-15-3 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2022-02-18 

18. 2022-15-2 Besked om avstängning av markelev vid 

Almåsgymnasiet i Borås 2022-02-11 

19. 2021-123-6 Dom från förvaltningsrätten i Jönköping gällande 

överklagat skolskjutsbeslut 2022-04-08  

20. 2022-25-3 Beslut från Kulturrådet avseende statsbidrag 

2022-05-03  

21. 2022-87-2 Överklagan av beslut gällande interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning 2022-05-03  

22. -- Skrivelse från Tingvallaskolan inkommen 2022-

04-14 

23. 2022-83-1 Från Länsstyrelsen- Kommunfördelning av 

boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina 

2022-04-22  

24. -- Från Länsstyrelsen - Läget i Västra Götaland 

vecka 18 2022-05-05 

24.   
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§ 72/2022     

Övriga frågor 

 

Dagens sammanträde 

- Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar hur arbetet kring 

arbetsmiljöundersökningen på förvaltningen har fortskridit. Ledningsgruppen 

sammanställer material utifrån inhämtning i verksamheter som blir underlag 

i arbetet framåt.  

 

Socialdemokraterna efterfrågar, genom Yasin Abbes (S) och Bodil 

Wennerström (S), en presentation från konsultföretaget om 

arbetsmiljökartläggningen. Presidiet får i uppdrag att ta fram tänkbart 

upplägg på presentation med ansvarig på konsult. 

 

- Arthur Thiry (V) efterfrågar en presentation av den relativt nya 

bemanningsenheten.  
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§ 73/2022    

Lärdomar från Lyckeskolan - process och färdig skola 

 

Dagens sammanträde 

Nämnden besöker den nybyggda Lyckeskolan för att få information om 

verksamhetens samt teknik- och serviceförvaltningens erfarenheter från 

byggprocessen. 

Projektledare Erik Glansin, rektor Morgan Anderson samt biträdande rektor Malin 

Gemzell ger en presentation av projektet i form av en kort historisk tillbakablick, 

projektering av ny skola, särskilda utmaningar och svårigheter.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 74/2022     

Rundvandring på Lyckeskolan 

Nämnden får en rundvandring av den nybyggda Lyckeskolan tillsammans med 

rektor Morgan Andersson. 

 


