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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-06-09 

Tid:   kl. 08:30 – 12:25. Paus kl. 09.55-10.15 samt ajournering kl. 

11:10-11:20. 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

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

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

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

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Anders Lindal 

 (KD) Nicolette Nadj §§ 75-81 (ej beslutsdel) 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) §§ 82-92 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Helena Johansson 

(C) Lina Dotevall 

(L) Egon Svensson 

(M) Håkan Mauritzson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(KD) Per-Åke Älverbrandt §§ 75-81 

(SD) Peter Flink 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 75-84 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 79 

 Lars Jönsson Planarkitekt (SUE) § 79 

 Erik Ellnefors Exploateringsingenjör  

(SUE) 

§ 79 

 Marie Tell Verksamhetschef § 81 
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 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 81 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 81 

 Johan Höglund Ekonom §§ 81-83 

 Marie Wank Ekonom §§ 81-83 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 75-89 

 Eva Andersson, 

Lärarförbundet 

 §§ 75-89 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-15 kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 75-92 

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 

2022-06-09, §§ 75-92 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-15 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-07-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 75 

Förändring av dagordning § 76 

Uppföljning av föregående protokoll § 77 

Information från förvaltningen § 78 

Lägesrapport lokaler § 79 

Remissvar på Hållbarhetsprogram för Marks kommun § 80 

Budgetunderlag 2023-2026 § 81 

Interkommunala ersättningar Sjuhärad samt prislista 

modersmål 

§ 82 

Ekonomisk månadsredovisning § 83 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 84 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

§ 85 

Arbetsgrupp för nämndplan 2023-2024 § 86 

Årshjul för nämndens verksamhetsuppföljning § 87 

Fördjupad redovisning om arbetsmiljökartläggning § 88 

Uppsiktsplikt avseende fristående enheter § 89 

Redovisning av delegationsbeslut § 90 

Redovisning av meddelanden § 91 

Övrigt och allmänna frågor § 92 
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§ 75/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.   
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§ 76/2022    

Förändring av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns, med följande tillägg, vilka behandlas efter ärende 14: 

- Årshjul för nämndens verksamhetsuppföljning 

- Fördjupad redovisning om arbetsmiljökartläggning 

- Uppsiktsplikt avseende fristående enheter 

Dagens sammanträde 

Elise Benjaminsson (M) anmäler en fråga om årshjul för nämndens 

verksamhetsuppföljning. 

Bodil Wennerström (S) anmäler en fråga om fördjupad redovisning om 

arbetsmiljökartläggning. 

Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om uppsiktsplikt avseende fristående enheter. 

Ordförande Leif Sternfeldt (C) föreslår att samtliga frågor behandlas efter ärende 

14. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förslagen om tillägg till dagordningen, och 

finner att så sker. 

  



Sida 7(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 77/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 78/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander har vid dagens sammanträde ingen specifik 

information att ta upp, utan hänvisar till de meddelanden som nämnden fått ta del 

av inför dagens sammanträde. Meddelanden som delges nämnden månadsvis 

består bland annat av inkomna beslut, domar, handlingar i tillsynsärenden och 

andra handlingar som ger en bild av aktuella ärenden på förvaltningen. 

Bodil Wennerström (S) ställer en fråga om en kränkningsanmälan som enligt 

uppgift ska ha lämnats in till kommunen - och om nämnden kommer att informeras 

om ärendet. Förvaltningschef svarar att anmälan om kränkande behandling av 

personal ska hanteras utifrån kommunens riktlinjer för kränkande särbehandling, 

trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier. Av riktlinjerna framgår även 

hur information och kommunikation i sådana ärenden ska hanteras. 

 

Ärendet diskuteras.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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§ 79/2022    

Lägesrapport lokaler 

Dagens sammanträde 

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Nämnden får vid 

dagens sammanträde information om bland annat pågående arbete inför 

byggnation av förskolor i Sätila och Hyssna. Tjänstepersoner från 

Samhällsutvecklingsenheten deltar på sammanträdet för att ge nämnden en 

utvidgad bild av förutsättningarna när det kommer till planering och exploatering.  

I Sätila är verksamheten nöjd med nuvarande placering, men bygganden behöver 

ersättas. Sätila har hög grad av inflyttning, och förvaltningen kommer behöva 

utöka kapaciteten på förskoleplatser på fler ställen i orten. Att bygga nytt på 

befintlig tomt kommer inte att räcka för att möta efterfrågan på platser. 

Samhällsutvecklingsenheten redogör för de förutsättningar som finns i områdena 

när det kommer till kommunägd mark och att ta jordbruks- respektive skogsmark i 

anspråk. Beroende på vilken mark man exploaterar, finns det risk för 

överklaganden och utdragna rättsprocesser. Samhällsutvecklingsenheten önskar av 

barn- och utbildningsnämnden ett politiskt ställningstagande vad gäller rangordning 

av olika värden när det kommer till val av tomt. 

En befolkningsprognos har levererats, och förvaltningen har nu att analysera den 

inför lokalplanering. Tendensen pekar uppåt i hela kommunen vad gäller barn i 

förskole- och skolålder. Det gäller nu även orter som Torestorp och Öxabäck, där 

utvecklingen tidigare varit svagare.  

Ordförande Leif Sternfeldt (C) informerar om att kommunstyrelsen nyligen tagit ett 

beslut om ny skola i Skene. Man väljer att gå vidare med starttillstånd utifrån 

teknik- och servicenämndens underlag. Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 

den 16 juni. 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand och planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Nämnden tar del av informationen. 

 

  



Sida 10(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 80/2022   Dnr: BUN 2022-89 

Remissvar på Hållbarhetsprogram för Marks kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2022-89-2 som nämndens remissvar på utkast till styrdokumentet Hållbara 

Mark 2030, Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030. 

Ärendet 

Enligt budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för kommunens 

arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett utkast på sådant styrdokument, 

kallat Hållbara Mark 2030. Utkastet har tagits fram utifrån omvärldsbevakning samt 

i dialog med förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en remissrunda av styrdokumentet, 

som ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Remissversion av Hållbarhetsprogram 

KSAU § 115 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-89-2. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2022 och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2022-89-2 som nämndens remissvar på utkast till styrdokumentet Hållbara 

Mark 2030, Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att så sker. 

 

Skickas till 

Samhällsutvecklingsenheten 
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§ 81/2022   Dnr: BUN 2022-54 

Budgetunderlag 2023-2026 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2023–2026.   

Barn- och utbildningsnämnden begär ramtillskott med 13,9 mnkr enligt 

specifikation på sidorna 26 -27 i Budgetunderlag för 2023–2026. Nämnden betonar 

att de effektiviseringsbehov och anpassningsåtgärder som redovisas innebär stora 

utmaningar att hantera inom ram. 

Barn- och utbildningsnämnden begär ramtillskott för ökade lokalkostnader vid om- 

och nybyggnationer enligt specifikation på sidan 26 i Budgetunderlag för 2023–

2026. 

Ärendet 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Budget utgör ett viktigt 

underlag för nämndens planering och innehåller en analys av verksamhetens 

resultat med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet, samt en analys av 

verksamhetens resultat i förhållande till andra kommuners. 

Budgetunderlaget anger de förutsättningar nämnden planerar för att förbättra låga 

resultat.  

Budgetunderlaget beskriver också hur nämnd och verksamhet planerar att 

omhänderta förändrade omvärldsfaktorer så som exempelvis lagändringar, 

befolkningsutveckling och brist på vissa kompetenser. 

Ärendets behandling 

KSAU § 52 2022 

Anvisning till planeringsrapporter under 2022 

Förvaltningens förslag till budgetunderlag 2023-2026 (version 1.0) 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med dnr BUN 2022-54-2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlar ärendet den 2 juni 

2022, och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2023–2026. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschefer Sara Dahlin, Marie Tell, 

Caroline Ekberg och Caroline Billing samt ekonomer Johan Höglund och Marie Wank 

redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden vill utöver tillkommande kostnader för lokaler, 

särskilt betona de effektiviseringsbehov och anpassningsåtgärder som framgår av 

sidorna 26-27 och som skulle innebära stora utmaningar att hantera utan en 

utökning av ram. 

Bodil Wennerström (S) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden begär ramtillskott med 13,9 mnkr enligt 

specifikation på sidorna 26 -27 i Budgetunderlag för 2023–2026. Nämnden betonar 

att de effektiviseringsbehov och anpassningsåtgärder som redovisas innebär stora 

utmaningar att hantera inom ram. 

Barn- och utbildningsnämnden begär ramtillskott för ökade lokalkostnader vid om- 

och nybyggnationer enligt specifikation på sidan 26 i Budgetunderlag för 2023–

2026. 

Yvonne Kindström (SD) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Bodil Wennerströms (S) 

tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om nämnden antar eller avslår arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Ordförande konstaterar därefter att det finns två tilläggsförslag: Elise 

Benjaminssons (M) och Bodil Wennerströms (S). Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar enligt Bodil Wennerströms (S) förslag. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 82/2022   Dnr: BUN 2022-99 

Interkommunala ersättningar Sjuhärad samt prislista 

modersmål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för 

interkommunal ersättning mellan kommunerna i Sjuhärad för läsåret 2022/2023 

enligt följande: 

Pris fritidshem/grundskola per år 

År Fritids 6-12 år Förskoleklass Grundskola 1-6 Grundskola 7-9 

22/23 32 848  67 786 86 071 95 060 

Jämf 21/22 34 661 66 802 84 302 93 764 

 

Pris förskola per år 

År Förskola 1-2 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 1-2 

år över 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

över 15,01 h/v 

22/23 65 379  139 474  53 338 113 789 

Jämf 21/22        66 084 140 980       54 540 116 353 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för modersmål 

med 15 120 kr som interkommunal ersättning och 16 027 kr som ersättning för 

fristående utförare. Ersättningen avser helår 2022 och regleras med 1/12-del varje 

månad. 

Ärendet 

Ekonomerna inom barnomsorg och grundskola i Sjuhäradskommunerna har 

tillsammans sammanställt underlag till fastställande av prislista läsåret 2022/2023 

vad gäller ersättning för barn och elever med folkbokföring i annan 

Sjuhäradskommun, som barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om. 

När elever går i skola i annan kommun än där man är folkbokförd, eller hos 

fristående utförare, betalar kommunen ersättning till den som bedriver 

undervisningen. Den prislista som barn- och utbildningsnämnden fastställer 

innefattar inte modersmål. I de fall eleven undervisas i modersmål kan ersättning 

behöva regleras och därför behöver nämnden fatta ett beslut om ersättningsnivå. 

Det framräknade ersättningen innehåller kostnad för undervisning, förberedelsetid, 

resor, lokaler och lärverktyg. 
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Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-99-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2022, och lämnat följande förslag 

till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för 

interkommunal ersättning mellan kommunerna i Sjuhärad för läsåret 2022/2023 

enligt följande: 

Pris fritidshem/grundskola per år 

År Fritids 6-12 år Förskoleklass Grundskola 1-6 Grundskola 7-9 

22/23 32 848  67 786 86 071 95 060 

Jämf 21/22 34 661 66 802 84 302 93 764 

 

Pris förskola per år 

År Förskola 1-2 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 1-2 

år över 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

under 15,01 

h/v 

Förskola 3-5 år 

över 15,01 h/v 

22/23 65 379  139 474  53 338 113 789 

Jämf 21/22        66 084 140 980       54 540 116 353 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till ny prislista för modersmål 

med 15 120 kr som interkommunal ersättning och 16 027 kr som ersättning för 

fristående utförare. Ersättningen avser helår 2022 och regleras med 1/12-del varje 

månad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att så sker. 

 

Skickas till 

Ekonomer inom barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 83/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter maj månads slut. Intäkter 

redovisas per verksamhetsområde, ihop med personalkostnader och övriga 

kostnader. Driftsredovisning presenteras för olika verksamhetsformer och andra 

områden som till exempel IT och administration.  

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor till förvaltningens ekonomer. 

Nämnden tar del av informationen.   
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§ 84/2022   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, 

dit även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier bjuds in till att närvara. 

Inför sammanträdet i juni har verksamhetschef sammanställt en skriftlig 

lägesrapport baserat på underlag från den lokala ledningen – det vill säga chefer 

och rektor hos Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (med bilagor) med dnr BUN 2022-81-5 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2022 och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 85/2022   Dnr: BUN 2020-63 60 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut den 10 juni 2021 § 85 att tillåta 

arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs 

att gälla tills vidare. 

Ärendet 

Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt osäker. 

De förtroendevalda i nämndens arbetsutskott bör därför ha möjlighet att vid behov 

delta på utskottets sammanträden på distans. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2020-63 60-100 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2022 och lämnat följande förslag 

till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden beslut den 10 juni 2021 § 85 att tillåta 

arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs 

att gälla tills vidare. 

 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 86/2022   Dnr: BUN 2022-54 

Arbetsgrupp för nämndplan 2023-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, som 

arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporteras vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-08. 

Förvaltningschef får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen. 

Ärendet 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kommun, 

har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för varje 

verksamhetsår upprätta nämndplaner. Nämndplanen är en konkretisering av 

kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, och anger nämndens mål, riktlinjer och 

uppdrag till förvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-12-22 beslut om att anta en 

nämndplan för år 2022-2023. Nämndplanen hade framarbetats av en 

nämndplanegrupp, vilken utgjordes av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. Inför arbete med nämndplan 2023-2024 behöver beslut fattas 

rörande bildandet av ny nämndplanegrupp. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-54-3 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2022, och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bildar en nämndplanegrupp, som 

arbetar fram material till kommande nämndplan. Arbetet återrapporteras vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-08. 

Förvaltningschef får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 87/2022    

Årshjul för nämndens verksamhetsuppföljning 

 

Ärendet 

Elise Benjaminsson (M) har vid sammanträdets början anmält en fråga om årshjul 

för nämndens verksamhetsuppföljning, i synnerhet redovisning av förvaltningens 

verksamhetsplan men eventuellt även andra redovisningar av hur nämndens beslut 

får genomslag i verksamheten. 

 

Dagens sammanträde 

Elise Benjaminsson (M) redogör för ärendet.  

Arthur Thiry (V) föreslår att det i samband med redovisning redogörs för de delar 

av verksamheten som i vanliga fall inte blir belysta i nämnden, exempelvis 

bemanningsenheten.  

Nämnden kommer fram till att ärendet tas vidare till presidiet för dialog kring 

utformning inför nämndens möte i september. 
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§ 88/2022    

Fördjupad redovisning om arbetsmiljökartläggning 

 

Dagens sammanträde 

 

Bodil Wennerström (S) har vid sammanträdets början anmält en fråga om 

fördjupad redovisning om arbetsmiljökartläggning. 

Ordförande och vice ordförande informerar om att frågan lyftes i nämnden den 12 

maj (§ 72), där presidiet fick i uppdrag att ta fram tänkbart upplägg på 

presentation med ansvarig på konsult. 

Vice ordförande Elise Benjaminsson (M) informerar också om att nämnden tagit 

emot en skrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskott, på temat ”uppföljning av 

barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete”. Ett förslag på nämndens svar 

på skrivelsen ska utformas inför nämndens möte i september. 
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§ 89/2022    

Uppsiktsplikt avseende fristående enheter 

 

Dagens sammanträde 

 

Arthur Thiry (V) har vid sammanträdets början anmält en fråga om uppsiktsplikt 

avseende fristående enheter; hur förvaltningen hanterar ansvaret utifrån skollagen 

och vad som görs inom ramarna för kommunens tillsyn över fristående enheter 

belägna inom kommunen. 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander svarar att förvaltningen under ett par års tid 

haft som ambition att komma igång med sitt tillsynsuppdrag, men att det inte har 

funnits utrymme. Förvaltningschef betonar att en översyn av organisationen är 

nödvändig, bland annat för att säkerställa att den centrala bemanningen har 

förutsättningar att omhänderta denna typ av åtaganden.  
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§ 90/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-07 till 2022-06-03: 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning till 

Göteborgsregionen 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-05-10 BUN 2022-88-2 

Redovisning av delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-05-11 BUN 2022-27-7 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-05-23 BUN 2022-6-3 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning till 

Uddevalla kommun 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-05-23 BUN 2022-97-1 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-05-24 BUN 2022-49-9 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-05-24 BUN 2022-6-4 

Tillägg till internhyresavtal avseende 

Fritslaskolan 

Förvaltningschef 2022-05-30 BUN 2022-102-

1 

Internhyresavtal avseende Solgårdens 

förskola, paviljong 2 

Förvaltningschef 2022-05-30 BUN 2022-102-

2 

85 beslut om månadsavlönade 

anställningar, maj månad 2022 

Åtskilliga 

delegater med 

rätt att anställa 

2022-06-01 BUN 2022-31-8 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-06-01 BUN 2022-6-8 

Yttrande från hemkommun om att inte 

åta sig interkommunal ersättning 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-06-01 BUN 2022-104-

1 

9 beslut om skolskjuts utifrån särskilda 

skäl för elever grundsärskola och 

gymnasiesärskola 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-06-01 BUN 2022-105-

1 

10 beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för elever i grundskola 

Verksamhetschef 2022-06-01 BUN 2022-105-

2 

Beslut om placering i grundsärskola 

med Borås Stad 

Verksamhetschef 2022-06-01 BUN 2022-4-8 

Beslut med anledning av ansökan om 

femte år på gymnasiesärskola 

Verksamhetschef 2022-06-02 BUN 2022-77-2 

 

 

  



Sida 23(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 91/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- 23 klassningsbeslut från Miljönämnden avseende 

tillsynsavgifter för skolenheter 

2. BUN 2022-66-6 KSAU 2021 § 152 med bilaga ”fråga till barn- 

och utbildningsnämnden” 

3. -- KS § 81 2022 

4. -- KS § 82 2022 

5. BUN 2022-92-3 Beslut från BEO avseende Strömskolan 2022-05-

25 

6. BUN 2021-192-9 Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av 

Sätilaskolan F-6 2022-06-03 

7. BUN 2022-6-5 Överklagan av beslut om interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning 2022-05-20  

8. BUN 2022-97-2 Överklagan av beslut om interkommunal 

ersättning för vuxenutbildning 2022-05-27  

9. BUN 2022-22-2 Beslut från Skolverket om nationellt godkänd 

idrottsutbildning 2022-06-03  

10. BUN 2022-93-1 Avsiktsförklaring med Rädda barnen "samverkan 

barn i fokus" 2022-04-26  

11. -- Informationsbrev från Länsstyrelsen - 

Fördelningstal för skyddsbehövande 2022-06-01 

12. -- Från VGR: Konferens för kraftsamling fullföljda 

studier - save the date 2022-06-03 

13. BUN 2022-103-1 Anmälan från Lyckeskolan om att utredning om 

upprepad eller längre frånvaro har inletts (avser 

fem elever) 

14. BUN 2022-103-2 Anmälan från Fotskälskolan om att utredning om 

upprepad eller längre frånvaro har inletts  
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15. BUN 2022-103-3 Anmälan från Lyckeskolan om att utredning om 

upprepad eller längre frånvaro har inletts (avser 

tre elever) 
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§ 92/2022     

Övrigt och allmänna frågor 

 

- Under fikapausen på dagens sammanträde får nämnden se en film som 

skapats av Stommenskolans grundsärskola. Förvaltningen söker varje läsår 

medel hos Kulturrådet för ”Skapande skola” och Stommenskolans särskola 

fick läsåret 2021/22 beviljat bidrag till ett projekt om vatten. Det resulterade 

i en sång som även gjordes till en liten film.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av filmen och framför tack till elever 

och personal som varit med och gjort den. 

- Arthur Thiry (V) informerar om att han haft kontakt med vårdnadshavare till 

elever på Ängskolan som uttryckt att de är mycket nöjda med förbättrad 

information från klasslärare. 

 

- Ordförande informerade om att kommunstyrelsen har fattat beslut om 

Skolprojekt i Skene - Byggstart för etapp 1-avseende ny högstadieskola 

(§92/2022). Beslutet innebär att Teknik- och servicenämnden ges tillstånd 

att ta den del av projektet som avser skolan vidare för byggstart. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om investeringsbudgeten. 

Frågan diskuterades. 


