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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-20 

Tid:   kl. 08:30 – 17:00. Pauser 10:15-10:40, 12:00-13:00 och 

15:00-15:30. 

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

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

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Yasin Abbes (S) 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Leif Sternfeldt 

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

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Anders Lindal 

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

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 

 (V) Arthur Thiry §§ 121-133 

 (V) Princella Lizarazu Barrios tjänstgör för Arthur Thiry §§ 134-143 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (C) Lina Dotevall 

 (C) Catarina Johansson 

 (L) Egon Svensson §§ 121-130 

 (M) Håkan Mauritzson 

 (V) Princella Lizarazu Barrios §§ 121-133 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare §§ 121- del av 

143 

 Mari Sandell 

Molander 

Förvaltningschef §§ 121- del av 

143 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 125, §§ 131-

132 

 Mats Dahl Tf verksamhetschef §§ 126-127, §§ 

131-134 

 Ann Nielsen Enhetschef § 125 

 Johan Höglund Ekonom §§ 126-127 
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 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 128-130 

 Erik Glansin Verksamhetschef TSF §§ 128-129 

 Mikael Andersson Rektor §§ 131-133 

 Jeanette Nyström Rektor § 134 

 Ulla Winsa Tf verksamhetschef § 140 

 Emma Callin Verksamhetsutvecklare § 140 

    

 Fackliga 

företrädare 

  

 Carl Eliasson, 

Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

§§ 121-130  

 Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

§§ 126-140  

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-31 kl. 17:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 121-143 

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 

2022-10-20, §§ 121-143 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-01 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 121 

Fastställande av dagordning § 122 

Uppföljning av föregående protokoll § 123 

Information från förvaltningen § 124 

Presentation av bemanningsenheten § 125 

Ekonomisk månadsredovisning § 126 

Utvärdering av resursfördelningsmodell för förskola, 

fritidshem och grundskola 

§ 127 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden över förstudier 

av nya förskolor i Sätila och Hyssna samt skola i Hyssna 

§ 128 

Förstudie Stommenskolan § 129 

Lägesrapport lokaler § 130 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 131 

Begäran om ramtillskott för verksamhet med 

möbelcirkulation 

§ 132 

Redovisning av vidtagna åtgärder vid RIG och NIU, Marks 

gymnasium 

§ 133 

Information om Ängskolan § 134 

Revidering av delegationsordning § 135 

Resultat av Dataskyddsombudens granskning § 136 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2022 § 137 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen januari - juli 2022 

§ 138 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever januari - juni 2022 

§ 139 

Avstämning av arbetet med att utreda behov av en 

resursskola, särskilda lärmiljöer och flexibla arbetssätt 

§ 140 

Redovisning av delegationsbeslut § 141 
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Redovisning av meddelanden § 142 

Övrigt och allmänna frågor § 143 
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§ 121/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 122/2022    

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 123/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  
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§ 124/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Det kommer att finnas ett ekonomiskt överskott år 2022 som nämnden har för 

avsikt att förbruka. Förvaltningen har lyssnat in behov och önskemål från rektorer 

och fackliga företrädare. Respektive verksamhetschef har haft dialog med sina 

medarbetare. Överskottet kan tänkas fördelas på inventarier (upp till 95 000 kronor 

per arbetsställe). Annat som kan tänkas köpas in är läromedel, 

förbrukningsmateriel och insatser för kompetensutveckling. Möjligheten att betala 

inköpen på denna sida året samt leveransproblem kan möjligen begränsa vad som 

kan inhandlas. 

- Det har förekommit skriverier i media om en rektor i kommunen. 

Förvaltningschefen informerar nämnden om vad som skrivits samt ger sin bild av 

bakgrunden.   

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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§ 125/2022    

Presentation av bemanningsenheten 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 15 april 2021 beslut om att inrätta en 

central bemanningsenhet. Tanken med en sådan enhet var att avlasta rektorer och 

annan personal med att skaffa timvikarier. Före sommaren 2021 tillträdde en 

enhetschef som startade igång enheten, och är idag chef för förvaltningens cirka 

270 timvikarier.  

Enheten sköter både rekrytering av nya timvikarier och kontakt mellan enheten och 

vikarien vad gäller bokning av arbetspass med mera. 

Idag består enheten av en enhetschef och två administratörer. Under september 

månad hade man 860 förfrågningar och man brukar i regel kunna tillmötesgå cirka 

85% av dessa.  

Dagens sammanträde 

Enhetschef Ann Nielsen redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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§ 126/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter september 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.  

 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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§ 127/2022   Dnr: BUN 2022-202 

Genomlysning av resursfördelningsmodell 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av 

resursfördelningsmodell inför budget 2023 avseende verksamheterna för 

förskola, fritidshem och grundskola. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande förändring inom 

grundskolan: ersättningsnivåerna ska vara F-3, 4-6 och 7-9. 

 

Ärendet 

Skollagen anger att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom 

skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I 

modellen för resursfördelning inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs hur 

resurserna internt fördelas inom respektive huvudverksamhet: förskola, fritidshem 

och grundskola. Grunden till modellen beslutades inför år 2016 och utgår ifrån att 

få en så likvärdig fördelning som möjligt av kommunens resurser.  

Utvärdering av modellen genomförs var tredje år, och har genomförts senast 2020. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor (dnr BUN 2022-202-1) 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober, och lämnat följande förslag 

till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av 

resursfördelningsmodell inför budget 2023 avseende verksamheterna för 

förskola, fritidshem och grundskola. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande förändring inom 

grundskolan: ersättningsnivåerna ska vara F-3, 4-6 och 7-9. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Ekonomer på barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschefer för förskola, fritidshem och grundskola 
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§ 128/2022   Dnr: BUN 2018-35 290 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden över förstudier av 

nya förskolor i Sätila och Hyssna samt skola i Hyssna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner inte förstudien av förskola i 

Hyssna. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beställer en ny förstudie av förskola i Hyssna 

som tillgodoser behovet för minst 15 år. Den ska ha 4-6 avdelningar och 

bygga på konceptförskolans beskrivningar av lokalbehov. Behovet av fler 

platser i Hyssna är mycket stort och behöver tillgodoses både kortsiktigt och 

långsiktigt.  

3. Barn- och utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen arbetar fram en 

ny detaljplan som tillgodoser behovet i punkt 2. 

4. Barn- och utbildningsnämnden begär en fördjupad förstudie av förslaget 

som innebär att en ny skola ersätter befintlig skola i Hyssna. Nämndens 

bedömning är att det på lång sikt inte kommer att räcka med 245 platser i 

skolan. En fördjupad förstudie ska möjliggöra för två paralleller på skolan 

med möjligheter att möta förändrade lokalbehov genom inre 

ombyggnationer. 

5. Barn- och utbildningsnämnden förordar förslaget med 6 avdelningar för 

förskolan i Sätila, samt att det krävs ett förslag som tillgodoser behovet av 

parkeringsplatser.  

6. Barn- och utbildningsnämnden framför till kommunstyrelsen behovet av 

strategiska markförvärv för att kunna planera för utbyggnationer av 

förskolor och skolor. 

7. Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med diarienummer BUN 2018-35 290-7 till kommunstyrelsen och teknik- 

och servicenämnden. Tjänsteskrivelsen som helhet är nämndens yttrande 

över teknik- och servicenämndens förstudier av nya förskolor i Sätila och 

Hyssna samt skola i Hyssna. 

Ärendet 

Under våren 2018 begärde barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen att 

beställa förstudier från teknik- och servicenämnden av förskolor i Sätila och Hyssna 

samt skola i Hyssna. Dessa tre förstudier har godkänts av teknik- och 

servicenämnden och skickats till kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till 

barn- och utbildningsnämnden för information.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 6 

oktober 2022 gett förvaltningschefen i uppdrag att utforma ett förslag på yttrande 

baserat på de diskussioner som fördes under mötet. 
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Ärendets behandling 

BUN § 10 2018 Begäran om förstudie Sätilaområdet 

BUN § 28 2018 Begäran om förstudie Hyssnaskolan 

BUN § 29 2018 Begäran om förstudie Hyssna förskola 

BUN § 69 2021 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser gällande 

förskola i Sätila  

TSN § 4 2022 - Förskola i Hyssna - godkännande av förstudie 

TSN § 95 2022 - Förskola i Sätila - godkännande av förstudie 

TSN § 96 2022 - Hyssnaskolan - godkännande av förstudie 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner inte förstudien av förskola i 

Hyssna. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beställer en ny förstudie av förskola i Hyssna 

som tillgodoser behovet för minst 15 år. Den ska ha 4-6 avdelningar och 

bygga på konceptförskolans beskrivningar av lokalbehov. Behovet av fler 

platser i Hyssna är mycket stort och behöver tillgodoses både kortsiktigt och 

långsiktigt.  

3. Barn- och utbildningsnämnden begär en fördjupad förstudie av förslaget 

som innebär att en ny skola ersätter befintlig skola i Hyssna. Nämndens 

bedömning är att det på lång sikt inte kommer att räcka med 245 platser i 

skolan. En fördjupad förstudie ska möjliggöra för två paralleller på skolan 

med möjligheter att möta förändrade lokalbehov genom inre 

ombyggnationer. 

4. Barn- och utbildningsnämnden förordar förslaget med 6 avdelningar för 

förskolan i Sätila, samt att det krävs ett förslag som tillgodoser behovet av 

parkeringsplatser.  

5. Barn- och utbildningsnämnden framför till kommunstyrelsen behovet av 

strategiska markförvärv för att kunna planera för utbyggnationer av 

förskolor och skolor. 

6. Barn- och utbildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse 

med diarienummer BUN 2018-35 290-7 till kommunstyrelsen och teknik- 

och servicenämnden. Tjänsteskrivelsen som helhet är nämndens yttrande 

över teknik- och servicenämndens förstudier av nya förskolor i Sätila och 

Hyssna samt skola i Hyssna. 
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Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef på teknik- och 

serviceförvaltningen Erik Glansin redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arhur Thiry (V) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till den del av beslutsförslaget 

som avser att barn- och utbildningsnämnden förordar förslaget med 6 avdelningar. 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till den del av beslutsförslaget som avser att barn- och 

utbildningsnämnden inte godkänner förstudien av förskola i Hyssna. 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar om följande tillägg, som ny punkt 

3 i beslutet: 

Barn- och utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen arbetar fram en ny 

detaljplan som tillgodoser behovet i punkt 2. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om nämnden antar förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Ordförande frågar därefter om nämnden antar Leif Sternfeldts (C) tilläggsförslag, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, för åtgärd 

Teknik- och servicenämnden, för information 
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§ 129/2022   Dnr: BUN 2016-274 291 

Förstudie Stommenskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden en 

uppdaterad förstudie för ombyggnation av Stommenskolan, med plats för cirka 350 

barn/14 klasser. I samband med denna förstudie ska också skolans nuvarande 

status utredas. 

Förstudien ska innehålla olika förslag till lösningar samt en kalkyl över barn- och 

utbildningsnämndens driftkostnad efter genomfört projekt. 

Förstudien ska genomföras skyndsamt för att säkerställa att en byggnation står klar 

inom tidsramen för prioriteringsgrupp 2, det vill säga år 2025 – 2027. 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden paviljonger 

för att ersätta nuvarande lokaler under projektet, där den första ska vara på plats 

till läsåret 2023/2024.  

Barn- och utbildningsnämnden beställer även en kostnadsberäkning på beställd 

paviljong. Beräkningen redovisas så snart som möjligt. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begärde i februari 2017 av kommunstyrelsen att 

beställa en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre ombyggnation av 

Stommenskolan. Detta eftersom skolan var trångbodd och saknade kompletterande 

undervisningssalar samt arbetsrum. Det behövdes även reinvesteringar gällande 

innemiljön i form av bland annat tekniska system, ytskikt och ljudmiljö. Önskemålet 

var att ombyggnationen skulle stå klar till läsåret 2018/2019. En förstudie 

genomfördes och överlämnades till kommunstyrelsen för vidare handläggning och 

till barn- och utbildningsnämnden för information i september 2018.  

I barn- och utbildningsnämndens beslut från juni 2019 (§ 58) fick förvaltningschef i 

uppdrag att utreda skolans utformning för att långsiktigt klara lokalbehovet, utreda 

särskolans placering samt att utreda skolans nuvarande status.  

I barn- och utbildningsnämndens beslut om prioriteringsordning för 

lokalinvesteringar i april 2020 (§ 58) flyttades Stommenskolan från 

prioriteringsgrupp 1 till prioriteringsgrupp 2, med ett färdigställande inom 

tidsperioden 2025 -2027.  

Ärendets behandling 

BUN § 9 2017 Begäran om förstudie 

TSN § 74 2018 Förstudie för inre ombyggnation Stommenskolan 
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BUN § 58 2019 Om- och tillbyggnad Stommenskolan 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2016-274 291-9 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober, och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden en 

uppdaterad förstudie för ombyggnation av Stommenskolan, med plats för cirka 350 

barn/14 klasser. I samband med denna förstudie ska också skolans nuvarande 

status utredas. 

Förstudien ska innehålla olika förslag till lösningar samt en kalkyl över barn- och 

utbildningsnämndens driftkostnad efter genomfört projekt. 

Förstudien ska genomföras skyndsamt för att säkerställa att en byggnation står klar 

inom tidsramen för prioriteringsgrupp 2, det vill säga år 2025 – 2027. 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden paviljonger 

för att ersätta nuvarande lokaler under projektet, där den första ska vara på plats 

till läsåret 2023/2024. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef på teknik- och 

serviceförvaltingen Erik Glansin redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar om följande tillägg: 

Barn- och utbildningsnämnden beställer även en kostnadsberäkning på beställd 

paviljong. Beräkningen redovisas så snart som möjligt. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om nämnden antar arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Ordförande frågar därefter om nämnden antar Leif Sternfeldts (C) tilläggsförslag, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 
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§ 130/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde  

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

dagens sammanträde information om bland annat pågående arbete med 

befolkningsprognos, något som sedan ligger till grund för kommande lokalprojekt. 

Nämnden får också information om pågående eller planerade lokalprojekt i 

Björketorp, Fotskäl, Fritsla, Horred, Skene (nya högstadieskolan), Torestorp, 

Ubbhult, Örby och Öxabäck.  

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 131/2022   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, som går under namnet 

Arbetsmarknadsenheten (AME). Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till 

barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, där även 

kommunstyrelsens och socialnämndens presidier närvarar. Inför sammanträde i 

oktober 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 - från och med 

2023 även Möbelbruket.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-81-11 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 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 anta arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 132/2022   Dnr: BUN 2020-161 600 

Begäran om ramtillskott för verksamhet med möbelcirkulation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär 3,2 mnkr i ramtillskott för verksamheten med 

möbelcirkulation för år 2023.  

Behovet av ytterligare ramtillskott får behandlas i kommande budgetprocesser. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2022 (§ 127) att ställa sig bakom barn- 

och utbildningsnämndens förslag till upplägg för en verksamhet kring återbruk av 

möbler, utrustning och material. Kommunstyrelsen beslutade även att barn- och 

utbildningsnämnden själva ansvarar för att besluta om att införa den nya 

verksamheten, samt att frågan om finansiering av verksamheten hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Kommunstyrelsen beslutade också att barn- och utbildningsnämnden ska sträva 

efter att uppnå mål 12 i agenda 2030 (hållbar konsumtion och produktion) genom 

att samarbeta med andra nämnder och andra aktörer. Vidare uttryckte man att 

verksamheten bör startas upp i liten skala snarast.  

Ärendets behandling 

Motion om återbruk av möbler, utrustning och material i Marks kommun 2019-02- 

04 

BUN § 137 2020  

KF § 11 2021  

BUN § 111  

KSAU § 305 2021  

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2020-161 600-10 (med bilagor)  

BUN AU § 6 2022  

BUN § 7 2022  

BUN AU § 35 2022  

BUN § 43 2022  

KS § 127 2022  

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2020-161 600-16 (med bilagor)  

BUN AU § 76 2022  

BUN § 115 2022 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förlag till beslut: 
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Barn- och utbildningsnämnden begär 3,2 mnkr i ramtillskott för verksamheten med 

möbelcirkulation för år 2023.  

Behovet av ytterligare ramtillskott får behandlas i kommande budgetprocesser. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att så sker. 

 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M): 

Ärendet är ett svar på en bifallen motion från Moderaterna i Marks kommun 

avseende inrättandet av en återbruksverksamhet. 

Jag är mån om att understryka att en återbruksverksamhet ska bidra till en win-win 

situation för miljön, kommunens verksamheter och ekonomin. Syftet bör vara att 

spara pengar och miljö, inte tjäna pengar varför jag särskilt vill påtala behovet av 

att inte bygga en verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. 

En återbruksverksamhet borde generera koncernnytta. I ärendet äskas utökade 

resurser för verksamheten. Jag ser emellertid behov av verksamheten byggs upp 

successivt, inte minst för att klargöra ekonomiska konsekvenser, gränsdragningar 

och hemtagningseffekter till exempel minskat behov av försörjningsstöd nämnderna 

emellan. Verksamheten får på intet sätt ta resurser från barn- och 

utbildningsnämndens grunduppdrag, skolan.  

Det ska vara lätt och kostnadsneutralt för en enskild verksamhet att återbruka och 

det ska inte kosta pengar att ärva möbler och inventarier eftersom det i 

förlängningen minskar behovet av nyinköp och reinvesteringar. Idag tas i mångt 

kostnaden för reinvesteringar ur en central investeringsbudget medan inköp av 

enstaka saker tas av verksamheten. För att uppmuntra återbruk borde det vara 

gratis för verksamheten att hämta en stol på ”återbruket” hellre än att låta 

möblerna falla isär och sedan äska om helt nya uppsättningar möbler. Återbruk 

torde dessutom innebära en hemräkningseffekt avseende behovet av nyinköp. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 133/2022   Dnr: BUN 2021-185 

Redovisning av vidtagna åtgärder vid RIG och NIU, Marks 

gymnasium 

 

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 granskades den generella situationen på berörd utbildning, främst 

inriktat på skolan elevboende.  

Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn på skolan och kommunen fick en 

anmärkning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 17 mars att 

förvaltningen skulle vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som utredningen 

påvisat. Vidtagna åtgärder samt uppföljning av dessa ska redovisas under mitten 

av höstterminen 2022. 

Efter händelserna hösten 2021 har man genomfört organisatoriska förändringar för 

personal. Exempelvis har man utökat bemanning på elevboendet i form av personal 

som övernattar. Man har även satt in stöd till ansvarig personal av skolpsykolog. 

Man har också tydliggjort kraven på personal om att anmäla all kränkande 

behandling till rektor. 

Dagens sammanträde 

Tf verksamhetschef Mats Dahl och rektor Mikael Andersson redogör för situationen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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§ 134/2022    

Information om Ängskolan 

 

Ärendet 

Ängskolan i Skene har under en period behövt hantera en bekymmersam situation 

med försämrade studieresultat och brister i trygghet och studiero. Sedan start av 

höstterminen 2022 har dock läget förbättrats. Nämnden får vid dagens 

sammanträde information om skolans historik och återkopplingar/iakttagelser från 

tillsynsmyndigheterna sedan 2016. Utifrån detta underlag har man jobbat med 

organisationsförändringar och nya arbetssätt för att kunna möta eleverna på bästa 

möjliga sätt. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta, även om man redan nu kan 

se en förbättring sedan starten av nuvarande termin.  

 

Dagens sammanträde  

Rektor Jeanette Nyström redogör för ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

  



Sida 25(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 135/2022   Dnr: BUN 2022-3 

Revidering av delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt upprättat 

förslag.  

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 

tydlig, skarp 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, i det fall beslut om delegation saknas.  

Barn- och utbildningsnämnden antog en helt ny delegationsordning i maj. I beslutet 

gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att vid nämndens sammanträde i 

oktober presentera förslag på revideringar.   

Ärendets behandling 

Nämndens delegationsordning, antagen 12 maj 2022 (senast reviderad 28 juni 

2022), med förslag till ändringar 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-3-14 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt upprättat 

förslag.  

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 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 136/2022   

Resultat av Dataskyddsombudens granskning 

 

Ärendet  

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska 

Personuppgiftslagen. Offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller 

någon annan typ av verksamhet som hanterar personuppgifter måste följa 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att barn- och 

utbildningsnämnden/förvaltningen behöver följa de grundläggande principerna, se 

till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur 

deras personuppgifter hanteras. Man behöver också ha säkerställt att varje 

behandling har rätt skydd såväl organisatoriskt som tekniskt.  

Våren 2022 fattade Marks kommun beslut om att anlita Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund för rollen som Dataskyddsombud (DSO). Under 2022 ska DSO 

genomföra fyra granskningar av hur nämnden och förvaltningen efterlever 

dataskyddsförordningen. De två första granskningarna är genomförda, och man ser 

bland annat:  

- Att det saknas tillräcklig kunskap hos förvaltningsledningen, medarbetare och 

eventuellt politiker om innebörden av dataskyddsförordningen och vilken 

organisation som behövs inom förvaltningen för att kunna efterleva 

dataskyddsförordningen.  

- En oklarhet kring politikernas förväntansbild kring hur mycket resurser 

förvaltningen ska använda till att nå efterlevnad samt nivå av efterlevnad.  

- Att det saknas en tydlig dataskyddsorganisation inom förvaltningen och inom 

kommunen.  

Dagens sammanträde  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 137/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2022. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska bland annat 

synpunkter och klagomål inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. 

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. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2022.  

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 138/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen januari - juli 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens rapport över personaltillbud 

och -olyckor under perioden januari - juni 2022. 

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.  

Under första halvåret 2022 inrapporterades 155 händelser i kommunens system 

KIA. Detta kan jämföras med 228 händelser HT 2021 och 173 händelser terminen 

innan dess. Förvaltningen har sammanställt förteckningar över samtliga tillbud och 

olyckor uppdelat per verksamhetsområde.  

Statistiken har behandlats/analyserats tillsammans med personalorganisationer i 

FSG den 29 september. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens rapport över personaltillbud 

och -olyckor under perioden januari - juni 2022. 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 139/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever januari - juni 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2022. 

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 bland 

annat rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret och rapporter om 

kränkande behandling. 

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. Kränkande behandling av ett barn eller en elev ska enligt 

skollagen anmälas och utredas. I Marks kommun är sådan utredning delegerad till 

rektor, och vid sådan delegation ska huvudmannen hålla sig informerad. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2022. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

 

 

 

  



Sida 30(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140/2022   Dnr: BUN 2022-30 

Avstämning av arbetet med att utreda behov av en resursskola, 

särskilda lärmiljöer och flexibla arbetssätt 

 

Ärendet 

Den 15 april 2021 (§ 40) beslutade nämnden att ge presidiet i uppdrag att ta fram 

ett förslag på uppdrag till förvaltningen gällande fortsatt arbete kring flexibla 

arbetssätt och anpassningar för att tillgodose olika elevers skiftande behov. Utöver 

detta har nämnden tagit emot en motion på remiss från kommunfullmäktige, 

gällande behov av en resursskola och särskilda lärmiljöer.  

Utifrån detta beslutade nämnden den 17 mars 2022 (§ 32) att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda om det finns behov av alternativ 

skolverksamhet i form av flexibla enheter för att tillgodose elevers skiftande behov, 

samt återkomma med förslag på åtgärder som möter de behov som utredningen 

visar.  

Medarbetare från Stöd och utveckling har under en tid arbetat med 

frågeställningarna. Nämnden får vid dagens sammanträde en lägesrapport om 

arbetet såhär långt. Utredningen förväntas slutföras så att nämnden kan fatta 

beslut i frågan på mötet i december.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad verksamhetschef Ulla Winsa och verksamhetsutvecklare Emma Callin 

redogör för ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 141/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-17 till 2022-10-14 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-09-21 BUN 2022-31-18 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-09-28 BUN 2022-31-19 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning till 

Lerums kommun 

Rektor 2022-09-28 BUN 2022-44-4 

Beslut gällande skolskjuts 

avslag vid val av skola 

Skolskjutshandläggare 2022-09-28 BUN 2022-31-20 

Prövning om överklagan 

inkommit inom 

överklagandetiden 

Registrator 2022-09-29 BUN 2022-124-2 

Delegationsbeslut utifrån 

ansökningar om skolskjuts 

beslutsdatum 2022-09-02 till 

2022-09-30 enligt 

förteckning 

Skolskjutshandläggare 2022-10-03 BUN 2022-31-21 

90 beslut om 

månadsavlönade 

anställningar september 

2022 

Förvaltningschef 2022-10-03 BUN 2022-31-22 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-10-04 BUN 2022-27-9 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i Borås stad 

Rektor 2022-10-05 BUN 2022-4-13 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i Kungsbacka 

Rektor 2022-10-06 BUN 2022-7-23 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i Kungsbacka 

Rektor 2022-10-06 BUN 2022-7-24 

Yttrande från hemkommun 

om att inte åta sig 

Rektor 2022-10-06 BUN 2022-7-25 
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interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning i Kungsbacka 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-10-07 BUN 2022-27-10 

Synpunkter från barn- och 

utbildningsnämnden på 

andelstal för 

ensamkommande barn 

Nämndens ordförande 2022-10-07 BUN 2022-175-3 

Beslut om ändrad kursplan 

för en elev i grundsärskola 

Verksamhetschef 2022-10-11 BUN 2022-31-23 

Nekande av skolplacering vid 

Strömskolan 

Verksamhetschef 2022-10-11 BUN 2021-149-1 

Beslut om avgiftsfri placering 

på förskola, Örby förskola 

Verksamhetschef 2022-10-13 BUN 2022-18-9 

Beslut om förflyttning av 

studiedag på Marks 

Gymnasieskola läsåret 22/22 

Förvaltningschef 2022-10-14 BUN 2022-31-24 

Upphörande av anställning Förvaltningschef 2022-10-14 BUN 2022-228-1 

Redovisning av 

delegationsbeslut om 

attesträtt 

Förvaltningschef 2022-10-14 BUN 2022-27-11 
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§ 142/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS § 172 2022  

2. 2022-225 Remiss från KSAU - förslag till nytt reglemente 

för trygghets- och säkerhetsrådet i Marks 

kommun 

3. 2022-214 Remiss från KSAU - utredningen om 

ansvarsfördelning för skötsel av skyddad natur 

 2022-224 Från KF -Remitterad motion angående 

körkortsutbildning. 

 -- Tack till nämnder och presidier för 

budgetunderlagen från KS presidium 

 2021-203 KF § 157 2022 Färdplan för länsgemensam 

strategi för god och nära vård 

 2022-33 KF § 149 2022 Näringslivspolicy 

 2018-34 TSN § 96 22 Hyssnaskolan- godkännande av 

förstudie 

 2018-5 TSN § 95 2022 Förskola i Sätila- godkännande 

av förstudie 

 2022-37 Från Miljönämnden – 10 beslut om avgift för 

livsmedelskontroll 

 BUN 2022-222 Anmälan till Skolinspektionen om elevs rätt till 

särskilt stöd vid Stommenskolan 2022-10-12 

 BUN 2022-42-4 Från Skolinspektionen - Beslut i ärende gällande 

ansökan om utökande av gymnasieprogram, 

Thorengruppen Borås stad 2022-10-04 

 BUN 2022-48-4 Från Skolinspektionen - Beslut gällande ansökan 

om nyetablering, Viljans friskola i Marks 

kommun 2022-09-22 
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 BUN 2022-41-3 Från Skolinspektionen - Beslut gällande utökning 

av fristående gymnasieskola i Mölndals kommun 

2022-09-29 

 BUN 2021-194-10 Från Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut 

Ängskolan 2022-09-23 

 BUN 2021-206-11 Från Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut 

Marks gymnasieskola, enhet C 2022-09-16 

 BUN 2022-112-3 Från Skolinspektionen- Beslut Marks 

gymnasiesärskola 2022-09-12 

 BUN 2022-103-8 Anmälan från Strömskolan till huvudman om att 

utredning om frånvaro inletts avseende två 

elever 2022-09-19 

 BUN 2022-103-7 Anmälan från Sjöbyskolan till huvudman om att 

utredning om frånvaro inletts  avseende en elev 

2022-09-12 

 BUN 2022-15-18 Rektorsbeslut om avstängning av en elev vid 

Örbyskolan 2022-10-14 

 BUN 2022-15-17 Rektorsbeslut om avstängning av en elev vid 

Lyckeskolan 2022-10-07 

 BUN 2022-15-16 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Stommenskolan 2022-10-04 

 BUN 2022-15-16 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Stommenskolan 2022-10-04 

 BUN 2022-15-15 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Lyckeskolan 2022-09-27 

 BUN 2022-15-14 Rektorsbeslut om avstängning av elev vid 

Fritslaskolan 2022-09-21 

 BUN 2022-200-5 Överklagan avseende avstängning i skolan 

2022-09-27 

 BUN 2022-87-4 Överklagan gällande beslut om interkommunal 

ersättning 2022-09-29 

 BUN 2022-208-1 Medborgarförslag rörande möjligheten att kunna 

få med sig sin skolpeng för studier vid 

utlandsskolor 2022-09-29 
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§ 143/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

- Catarina Johansson (C) ger en rapport från verksamhetsbesök på Örby 

förskola som gjorts utifrån kontaktpolitikeruppdraget. 

 

- Hans-Olof Andersson (C) ger en rapport från verksamhetsbesök på skolorna 

i Öxabäck och Torestorp som gjorts utifrån kontaktpolitikeruppdraget. 

 

- Nämnden diskuterar resultatet av en utredningsrapport som en extern 

konsultfirma genomfört, med anledning av en anmälan om kränkande 

behandling personal emellan. Diskussionen förs med enbart förtroendevalda 

närvarande.  

 


