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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15 

Tid:   kl. 08:30 – 16:00. Pauser 10:00-10:15 och 11:40-12:55. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

   

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt  

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Helena Johansson 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) Håkan Mauritzson tjänstgör för Anders Lindal (M) §§ 93-94 

 (M) Anders Lindal §§ 95-108 

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

 (SD) Peter Flink tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) 

 (L) Egon Svensson tjänstgör för Jarl Krüger (SD) §§ 93-97 

 (SD) Jarl Krüger §§ 98-108 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Egon Svensson §§ 98-108 

(M) Håkan Mauritzson §§ 95-104 

(V) Princella Lizarazu Barrios 

 

 

 

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 93-101 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 98-99, 

104-105 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 98-99 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef §§ 104-105 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef § 105 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare § 105 
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 Johan Höglund Ekonom § 105 

    

 Övriga   

 Milou Häggå (deltar 

digitalt) 

Previa § 98 

 Jessica Rodén, Ordförande 

kommunstyrelsen 

§§ 98-99 

 Tomas Johansson Vice ordförande 

kommunstyrelsen 

§§ 98-99 

 Michaela Nyman (deltar 

digitalt) 

PwC § 104 

 Eva Ryberg Kommunens revisorer § 104 

 Kurt Frilen Kommunens revisorer § 104 

    

 Fackliga företrädare   

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

§§ 93-100, 104-108  

 

 

Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

§§ 93-105  

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Rydals konferenscenter, 2022-09-22 kl. 12:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 93-108 

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 

2022-09-15, §§ 93-96, 98, 100-102, 104, 106-108 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-23 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 93 

Fastställande av dagordning § 94 

Uppföljning av föregående protokoll § 95 

Information från förvaltningen § 96 

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar § 97 

Fördjupad redovisning av arbetsmiljökartläggning § 98 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

§ 99 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 100 

Svar på revisionsrapport - uppföljning av det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

§ 101 

Lägesrapport lokaler § 102 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

§ 103 

Svar på revisionsrapport: Likvärdig skola - insatser för stöd 

och stimulans 

§ 104 

Delårsrapport 2022 § 105 

Redovisning av delegationsbeslut § 106 

Redovisning av meddelanden § 107 

Övrigt och allmänna frågor § 108 
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§ 93/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.   



Sida 6(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94/2022    

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry anmäler en fråga om uteblivet dubbelt inläsningsarvode för ledamöter 

och ersättare. Ordförande föreslår att frågan lyfts under ”Övrigt och allmänna 

frågor”. 

Punkten ”Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar” behandlas 

direkt efter ärende 6. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan fastställa dagordningen, och finner att så sker. 
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§ 95/2022     

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde 

Nämnden följer upp föregående protokoll. 
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§ 96/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor på 

förvaltningen, med fokus på artiklar som nyligen förekommit i media gällande 

psykosocial arbetsmiljö och eventuella skäl till att chefer inom förvaltningen valt att 

säga upp sig. Förvaltningschefen redogör för sin lägesbild och handlingsplan framåt 

för att uppnå ett gott klimat.   

 

Ärendet diskuteras.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 97/2022   Dnr: BUN 2022-26 

Synpunkter på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-16) 
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§ 98/2022   Dnr: BUN 2022-66 

Fördjupad redovisning av arbetsmiljökartläggning 

 

Dagens sammanträde  

Det har under en längre tid förekommit signaler om psykosociala 

arbetsmiljöproblem på barn- och utbildningsförvaltningen. Under början av 2022 

beställdes därför en arbetsmiljökartläggning som genomfördes av 

företagshälsovården Previa. Resultatet presenterades för inblandade verksamheter 

samt fackliga företrädare i mars. Sedan dess har en konsult från företaget 

spenderat mer tid på förvaltningen i syfte att stötta förvaltningsledningen i att 

komma tillrätta med de förbättringsområden som identifierades i kartläggningen. 

Stödet inriktas på ledningsgruppsutveckling och grupputveckling för den fackliga 

samverkansgruppen. Stödet kommer att fortgå en tid framöver, med målet att 

skapa en plan för det strategiska arbetet med rimliga arbetsmängder och fokus på 

rätt saker. Därtill ses förvaltningen vara i behov av ökad psykologisk trygghet och 

att vända vissa beteenden/kulturer. 

 

Konsulten Milou Häggå från Previa redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 99/2022   Dnr: BUN 2022-66 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-16) 
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§ 100/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

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

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor dvs Arbetsmarknadsenheten (AME). 

Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till barn- och utbildningsnämnden samt 

dess arbetsutskott, där även kommunstyrelsens och socialnämndens presidier 

närvarar. Inför sammanträdet i september har verksamhetschef sammanställt en 

tjänsteskrivelse baserat på underlag från den lokala ledningen för AME – det vill 

säga chefer och rektorer hos Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och 

Vuxenutbildningen. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-81-8 

Ekonomisk sammanställning av Ukraina-relaterade utgifter 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, och lämnat följande 

förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 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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§ 101/2022   Dnr: BUN 2017-220 007 

Svar på revisionsrapport: Uppföljning av det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2017-220 007-7 som nämndens svar på kommunrevisionens fråga om vilka 

planerade åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av granskningens 

resultat. 

Nämnden anser att rekommendationerna om att stärka styrningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret och att stärka uppföljningen är uppfyllda. 

Bedömningen grundas på att ett kvalitets- och utvecklingsarbete är genomfört samt 

att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Arbetet utgår från 

kommunens befintliga styrdokument och riktlinjer samt årshjul för ledning och 

styrning. 

Ärendet 

PwC genomförde ett antal granskningar av Marks kommun åren 2016-2018. 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra ett antal uppföljande 

granskningar. De uppföljande granskningarna syftar till att bedöma om tillräckliga 

åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister och lämnade rekommendationer. De 

uppföljande granskningarna avsåg bland annat det kommunala aktivitetsansvaret 

för ungdomar mellan 16-19 år samt granskning DUA-överenskommelsen. Efter 

genomförd granskning avseende det kommunala aktivitetsansvaret är PwC:s 

samlade bedömning att tillräckliga åtgärder inte helt vidtagits utifrån tidigare 

identifierade brister och lämnade rekommendationer. Av fem rekommendationer 

bedöms två som delvis åtgärdade medan resterade tre bedöms som åtgärdade. Vad 

gäller DUA-överenskommelsen anser PwC att samtliga rekommendationer från 

tidigare granskning och uppdrag är åtgärdade.  

Avseende granskning kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 

önskar kommunrevisionen ta del av de åtgärder som barn- och utbildningsnämnden 

avser att vidta med anledning av granskningens resultat. Svar på 

revisionsrapporterna önskas senast den 30 september 2022. 

Ärendets behandling 

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar år 2016-2018 (daterad  

juni 2022)  

Missiv daterat 2022-06-14  

Processkarta FÖR KAA-arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen 



Sida 14(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2017-220 007-7 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

BUN 2017-220 007-7 som nämndens svar på kommunrevisionens fråga om vilka 

planerade åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av granskningens 

resultat. 

Nämnden anser att rekommendationerna om att stärka styrningen av det 

kommunala aktivitetsansvaret och att stärka uppföljningen är uppfyllda. 

Bedömningen grundas på att ett kvalitets- och utvecklingsarbete är genomfört samt 

att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Arbetet utgår från 

kommunens befintliga styrdokument och riktlinjer samt årshjul för ledning och 

styrning. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Kommunens revisorer 
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§ 102/2022    

Lägesrapport lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att utifrån dagens 

diskussioner om byggnationer och processer formulera ett uppdrag till 

förvaltningen. Uppdraget ska utmynna i en skrivelse till kommunstyrelsen som ger 

uttryck för nämndens synpunkter på lokalförsörjningsprocessen ur ett barn- och 

utbildningsperspektiv. 

Dagens sammanträde  

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

dagens sammanträde en lägesrapport från olika aktuella lokalprojekt, däribland 

Björketorp och Hyssna. Ett antal förstudier förväntas samma dag lyftas för beslut i 

teknik- och servicenämnden. Barn- och utbildningsnämnden kommer efter det att 

få ta del av besluten/förstudierna för information. 

Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram statistik kring barngrupper 

och befolkningsprognoser för att kunna beräkna platsantal och dimensioneringar på 

förskole- och skollokaler i framtiden. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att utifrån dagens 

diskussioner om byggnationer och processer formulera ett uppdrag till 

förvaltningen. Uppdraget ska utmynna i en skrivelse till kommunstyrelsen som ger 

uttryck för nämndens synpunkter på lokalförsörjningsprocessen ur ett barn- och 

utbildningsperspektiv. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Leif Sternfeldts (C) förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 103/2022   Dnr: BUN 2022-118 

Synpunkter på förslag till byggnation av nya lokaler för 

bibliotek i Horred 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-16) 
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§ 104/2022   Dnr: BUN 2022-57 

Svar på revisionsrapport: Likvärdig skola - insatser för stöd 

och stimulans 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr BUN 

2022-57-11) som svar på revisionens rapport. 

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att förvaltningschef uppdras att återkomma med hur redovisning av uppföljning 

avseende stöd och stimulans på aggregerad nivå ska ske. Redovisningen ska följa 

Styrsystem för Marks kommun och innehålla data som påvisar eventuella skillnader 

mellan skolenheter och elevgrupper.  

Vidare uppdras förvaltningschef att skriva fram ett styrande dokument som anger 

verksamhetens mål, inriktning och omfattning för elevhälsans arbete. Dokumentet 

ska vara samstämmigt med övriga styrande dokument inom förvaltningen.  

Ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av 

likvärdig skola avseende insatser för stöd och stimulans.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan 

avseende insatser för stöd och stimulans. Det innebär att nämnden ska säkerställa 

att det inte finns skillnader mellan skolorna och eleverna.  

Granskningen har även syftat till att bedöma om den interna kontrollen inom 

området är tillräcklig.  

PwC:s bedömningar grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive 

revisionsfråga: 

1. Säkerställer nämnden genom sin styrning likvärdiga förutsättningar inom 

insatser för stöd och stimulans? 

2. Görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas till 

nämnden? 

3. Säkerställer nämnden att det vidtas adekvata åtgärder vid bristande 

likvärdighet?  

PwC:s samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt 

säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan 

avseende insatser för stöd och stimulans samt att barn- och utbildningsnämndens 

interna kontroll inom området ej är tillräcklig.  
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Ärendets behandling 

Revisionsrapport Likvärdig skola - insatser för stöd och stimulans, daterad maj 

2022 med tillhörande missiv 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med BUN 2022-57-11 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse (dnr BUN 

2022-57-11) som svar på revisionens rapport. 

Utifrån rekommendationerna i granskningen beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att förvaltningschef uppdras att återkomma med hur redovisning av uppföljning 

avseende stöd och stimulans på aggregerad nivå ska ske. Redovisningen ska följa 

Styrsystem för Marks kommun och innehålla data som påvisar eventuella skillnader 

mellan skolenheter och elevgrupper.  

Vidare uppdras förvaltningschef att skriva fram ett styrande dokument som anger 

verksamhetens mål, inriktning och omfattning för elevhälsans arbete. Dokumentet 

ska vara samstämmigt med övriga styrande dokument inom förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Tell redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Kommunens revisorer 
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§ 105/2022   Dnr: BUN 2022-51 

Delårsrapport 2022 

Se separat protokoll (omedelbar justering, anslaget 2022-09-16) 
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§ 106/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-04 till 

2022-09-08 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola 

Verksamhetschef 2022-06-07 BUN 2022-31-9 

Internhyresavtal avseende 

boende i Horred - 

massflyktsdirektiv 

Verksamhetschef 2022-06-07 BUN 2022-102-

3 

Internhyresavtal avseende 

boende i Fritsla - 

massflyktsdirektiv 

Verksamhetschef 2022-06-07 BUN 2022-102-

4 

Internhyresavtal avseende 

boende i Skene - 

massflyktsdirektiv 

Verksamhetschef 2022-06-07 BUN 2022-102-

5 

2 beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elever i grundsärskola 

Rektor 2022-06-07 BUN 2022-105-

3 

Beslut om vidaredelegation 

vad gäller beslut om 

utdelning av stipendium 

Förvaltningschef 2022-06-09 BUN 2022-3-10 

6 beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för 

elever i grundskola 

Verksamhetschef 2022-06-15 BUN 2022-105-

4 

Beslut om utdelning ur 

Holger Meyers stipendiefond 

Verksamhetschef 2022-06-15 BUN 2022-115-

2 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i Borås stad 

Rektor 2022-06-15 BUN 2022-4-10 

Beslut om avgiftsfri placering 

samt utökad tid på förskola 

Rektor 2022-06-16 BUN 2022-18-5 

Beslut om avgiftsfri placering 

på förskola 

Rektor 2022-06-16 BUN 2022-18-6 

Förlängning avtal med 

Bouvet Public skills AB 

avseende Vklass 

Förvaltningschef 2022-06-21 BUN 2019-137 

005-10 

Yttrande från Marks kommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i 

Kungsbacka 

Rektor 

vuxenutbildning 

2022-06-21 BUN 2022-7-14 
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Ordförandebeslut om extra 

sammanträde för barn- och 

utbildningsnämnden 

Nämndens ordförande 2022-06-23 BUN 2021-174-

6 

Avtal med Migrationsverket 

avseende uthyrning av 

boende för massflyktingar 

Förvaltningschef 2022-06-23 BUN 2022-123-

1 

Beslut om avgiftsfri placering 

på förskola 

Rektor 2022-06-27 BUN 2022-18-7 

Beslut om förlängning av 

avtal för vaccin enligt 

Barnvaccinationsprogrammet 

2018 

Förvaltningschef 2022-06-27 BUN 2019-107 

624-2 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-06-28 BUN 2022-31-

10 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola 

Verksamhetschef 2022-06-28 BUN 2022-31-

11 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-06-28 BUN 2022-31-

12 

Beslut om uppskjuten 

skolplikt 

Rektor 2022-06-28 BUN 2022-31-

13 

Ordförandebeslut om 

ändring i delegationsordning 

avseende beslut om 

skolskjuts utifrån fastställda 

skolskjutsregler 

Nämndens ordförande 2022-06-28 BUN 2022-3-11 

Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskola 

Verksamhetschef 2022-06-29 BUN 2022-31-

14 

Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

Verksamhetschef 2022-06-29 BUN 2022-31-

15 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-06-29 BUN 2022-31-

16 

Förlängning av avtal med 

TFH Europa AB avseende 

multisensoriska sinnesrum 

för elever med särskilda 

behov 

Förvaltningschef 2022-07-01 BUN 2022-135-

2 

Remissvar till 

Skolinspektionen gällande 

ansökan från Viljans friskola 

avseende nyetablering av 

fristående gymnasieskola i 

Marks kommun 

Nämndens ordförande 2022-07-04 BUN 2022-48-2 

Remissvar till 

Skolinspektionen gällande 

ansökan från Thorengruppen 

avseende utökning av 

befintlig fristående 

Nämndens ordförande 2022-07-04 BUN 2022-42-3 
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gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet i Borås 

Remissvar till 

Skolinspektionen gällande 

ansökan från Jensen om 

nyetablering av fristående 

gymnasieskola i Mölndal 

Nämndens ordförande 2022-07-04 BUN 2022-41-2 

Beslut om att utse 

verksamhetschef enligt HSL 

för barn- och 

utbildningsnämnden 

Nämndens ordförande 2022-07-08 BUN 2022-139-

1 

Beslut om skolskjuts utifrån 

särskilda skäl för en elev vid 

Fritslaskolan 

Verksamhetschef 2022-08-08 BUN 2022-162-

1 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-08-12 BUN 2022-27-8 

Yttrande från 

hemkommunen om att inte 

åta sig interkommunal 

ersättning till Kungälvs 

kommun 

Rektor 2022-08-15 BUN 2022-168-

1 

Nekande av placering i 

årskurs 2 på Strömskolan 

Verksamhetschef 2022-08-15 BUN 2022-166-

1 

1 beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för en 

elev i grundskola 

Verksamhetschef 2022-08-22 BUN 2022-105-

5 

Beslut om vidaredelegation 

avseende beslut om yttrande 

till tillsynsmyndigheter 

Förvaltningschef 2022-08-25 BUN 2022-3-13 

311 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar, juni, juli och 

augusti 2022 

Åtskilliga delegater 

med rätt att anställa 

utifrån 

vidaredelegation 

2022-08-30 BUN 2022-31-

17 

Ett beslut om skolskjuts 

utifrån särskilda skäl för en 

elev i grundskola 

Verksamhetschef 2022-09-05 BUN 2022-105-

6 

Nekande av placering i 

årskurs 9 på Lyckeskolan 

Verksamhetschef 2022-09-05 BUN 2022-186-

1 

Beslut om avgiftsfri placering 

på förskola, Marieberg 

förskola 

verksamhetschef 2022-09-08 BUN 2022-18-8 

Beslut om avgiftsfri placering 

på förskola 

Verksamhetschef 2022-09-08 BUN 2022-18-9 
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§ 107/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KF § 96 2022 

2. -- KF § 97 2022 

3. -- KF § 98 2022 

4 -- KF § 119 2022 

5 -- KF § 120 2022 

6 -- KF § 121 2022 

7 -- KF § 122 2022 

8 -- KF § 123 2022 

9 -- KF § 125 2022 

10 -- KF § 126 2022 

11 -- KF § 127 2022 

12 -- KF § 130 2022 

13 -- KS § 127 2022 

14 -- KS 2021 § 69-22 

15 -- KS § 131 2022 

16 -- KS § 132 2022 

17 -- KS § 133 2022 

18 -- Delegationsbeslut från KS om samverkansavtal 

delregional dataskyddsverksamhet 

19 -- Delegationsbeslut från KS om förlängning av 

samverkansavtal 

20 -- 16 beslut från Miljönämnden om avgift för 

offentlig livsmedelskontroll 

21 -- 11 klassningsbeslut från Miljönämnden för årlig 

tillsynsavgift 
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22 -- KSAU § 170 2022 

23 -- KFN  § 73 2022 

24 -- SN § 63 2022 

25 -- Frågor från budgetberedningen 2022-09-02 

26 -- Delegationsbeslut från TSN om inhämtande av 

synpunkter på ombyggnation av Sjöbyskolans 

gymnastikhall för biblioteksverksamhet 

27 dnr 2021-193-9 Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av 

Björketorpskolan 2022-06-16 

28 dnr 2022-9-7 Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden 

kvalitetsgranskning av  grundsärskolan 

Stommenskolan 2022-06-27  

29 dnr 2022-68-5 Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av 

Ängskolan 2022-08-24  

30 dnr 2022-23-2 Beslut från Skolverket om idrottsutbildning vid 

riksidrottsgymnasium 2022-06-28  

31 dnr 2022-56-8 Dom från förvaltningsrätten ang. överklagat 

beslut om skolskjuts 2022-07-06  

32 dnr 2022-109-7 Dom från förvaltningsrätten ang. överklagat 

beslut om skolskjuts 2022-08-31  

33 dnr 2022-114-10 Dom från förvaltningsrätten ang. överklagat 

beslut om skolskjuts 2022-08-31  

34 dnr 2022-12-5 Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 

ang. överklagat åtgärdsprogram Torestorpskolan 

2022-07-12  

35 dnr 2022-117-3 Beslut från IMY 2022-07-04  

36 dnr 2020-1 600-6 Beslut  från Arbetsmarknadsdepartementet om 

statsbidrag för utarbetande av ny 

överenskommelse 2022-08-26  

37 dnr 2022-140-1 Beslut från Länsstyrelsen om ersättning för 

insatsen Stark Mark (Arbetsmarknadscenter) 

2022-06-29  
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38 dnr 2022-70-3 Rättelse av beslut om ersättning från 

Länsstyrelsen 2022-06-15  

39  Inbjudan från MATtanken till offentliga måltidens 

dag 

40  Inbjudan från Länsstyrelsen Barn- och 

funktionsrätt 2022 

41  Inbjudan från Länsstyrelsen kartberättelse: 

Västra Götaland i ett förändrat klimat 

42  Inbjudan från Öppen ungdomsverksamhet 

43  Inbjudan Forum för barn och unga, Ungas 

delaktighet och inflytande 

44  Inbjudan från VGR - Konferens suicidprevention 

45 dnr 2022-124-1 Överklagan av skolskjutsbeslut 2022-06-23 

46 dnr 2022-181-1 Överklagan av skolskjutsbeslut 2022-08-25 

47 dnr 2022-182-1 Överklagan av skolskjutsbeslut 2022-08-25 

48 dnr 2021-215-2 Granskningsutställning av detaljplan för 

Kråkered 1:9 i Marks kommun 

49 dnr 2022-184-1 Granskningsutställning av detaljplan för Fritsla 

14:8 i Marks kommun 

50 dnr 2022-163-1 Samrådsutställning av detaljplan för Folkskolan 

15 i Marks kommun 

51 dnr 2022-179-1 Samrådsutställning av detaljplan för Härkila 

2:32 i Marks kommun 

52 dnr 2022-191-1 Remiss gällande översyn av reglemente för 

funktionshinderrådet 

53 dnr 2022-192-1 Remiss gällande översyn av reglemente för 

pensionärsrådet 

54 dnr 2021-47 600-6 Remiss med förslag till handlingsplan för psykisk 

hälsa 2024 

55 dnr 2022-141-1 Förlängning av inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar 
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56 dnr 2022-178-1 Förhandling åtgärdsplan huvudman-Marks 

kommun 

57 dnr 2022-119-1 Påkallande av lokal tvist enlig MBL 10 § 

58 dnr 2022-120-1 Påkallande av lokala tvister enlig MBL 10 § (LR & 

Lärarförbundet) 

59 dnr 2022-121-1 Påkallande av lokala tvister enlig MBL 10 § (LR & 

Lärarförbundet) 

60 dnr 2022-103-5 Anmälan till huvudman om att utredning kring 

elevs längre frånvaro inletts (en elev 

Lyckeskolan) 2022-06-01  

61 dnr 2022-103-5 Anmälan till huvudman om att utredning kring 

elevs längre frånvaro inletts (en elev 

Lyckeskolan) 2022-05-27  

62 dnr 2022-103-6 Anmälan till huvudman om att utredning kring 

elevs längre frånvaro inletts (Tre elever 

Lyckeskolan) 2022-07-01  

63 dnr 2022-126-1   Från SKR: Kommunkompassrapport Mark 2022  

2022-06-20 

64 dnr 2022-161-1 Begäran om yttrande från 

Diskrimineringsombudsmannen  2022-08-10 

65 dnr 2017-233 291-32 Initiativ från (M) avseende ny skola Skene 2022-

06-22 

66 dnr 2022-175-1 Från Länsstyrelsen: Informationsbrev Förslag till 

kommuntal 2023 2022-08-15 

67 dnr 2022-174-1 Från Länsstyrelsen: Informationsbrev om 

preliminära anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande 2022-08-19 

68 dnr 2022-15-13 Rektorsbeslut om avstängning av elev på 

Lyckeskolan 2022-09-02 (tillagt 220913) 

69 dnr 2022-15-12 Rektorsbeslut om avstängning av elev på 

Lyckeskolan 2022-05-10 (tillagt 220913) 
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§ 108/2022     

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde  

 

- Arthur Thiry (V) lyfter en fråga som varit aktuell i kommunstyrelsen. Det har 

där visat sig att ledamöter och ersättare inte fått korrekt utbetalningar från 

kommunen vad gäller inläsningsarvode, det vill säga den tid man läser 

handlingar inför sammanträden.  

 

Nämndsekreterare Anna Brogren informerar om att det av 

arvodesreglementet framgår att dubbelt inläsningsarvode skall betalas ut i 

det fall sammanträdet varit schemalagt till två timmar eller längre. I 

lönesystemet läggs inläsningsarvodet på sammanträdesarvodet med 

automatik - men när dubbelt inläsningsarvode är aktuellt måste det 

registreras manuellt. Detta har inte varit allmänt känt, varför sådan 

registrering inte har skett. En sammanräkning kommer nu att göras för hela 

mandatperioden, och politiker i nämnden kommer att få en klumpsumma 

utbetald. 

 

- Bodil Wennerström (S) har inom ramarna för kontaktpolitikeruppdraget 

besökt årskurs 1 och 6 på Stommenskolan. 

 


