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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-11-10 

Tid:   kl. 08:30 – 12:35. Paus 10:00-10:30.  

Plats: 
 

 Öresten, kommunhuset 

Beslutande:  (S) Daria Johnsson tjänstgör för Tommy Söderhagen (S) §§ 144-

156 

 (L) Egon Svensson tjänstgör för Tommy Söderhagen (S) §§ 157-

160 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (S) 

 (C) Leif Sternfeldt 

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

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Anders Lindal 

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

 (SD) Inga Maj Krüger 

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

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Egon Svensson §§ 144-156 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef §§ 144-157 

 Erika Simfors Utredare § 148 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 149-150 

 Johan Höglund Ekonom § 152 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 156 

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 156-157 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand Gustafsson, 

Lärarförbundet 

§§ 144-157  

 Linda Furnander, Lärarnas 

riksförbund/SACO-förbunden 

§§ 144-157  
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Utses att justera: Elise Benjaminsson 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-21 kl. 16:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 144-160 

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 

2022-11-10, §§ 144-160 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-22 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 144 

Fastställande av dagordning § 145 

Uppföljning av föregående protokoll § 146 

Information från förvaltningen § 147 

Skolskjuts för elever mellan korttidsvistelse och skolan § 148 

Synpunkter till teknik- och servicenämnden gällande storlek 

på idrottshall i Ubbhult 

§ 149 

Lägesrapport lokaler § 150 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 § 151 

Ekonomisk månadsredovisning § 152 

Revidering av informationshanteringsplan § 153 

Sammanträdesplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden § 154 

Information om organisationsöversyn § 155 

Information om kommande skolskjutsupphandling § 156 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 157 

Redovisning av delegationsbeslut § 158 

Redovisning av meddelanden § 159 

Övrigt och allmänna frågor § 160 

  

  



Sida 5(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 144/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.   
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§ 145/2022    

Fastställande av dagordning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Dagordningen fastställs.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker.  



Sida 7(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 146/2022    

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  
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§ 147/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Förvaltningsledning och rektorer har nyligen varit iväg på gemensamma 

strategidagar. Den första dagen deltog också Karlstad universitet utifrån insatsen 

Samverkan för bästa skola. Två viktiga ämnen som diskuterades var tillit och 

distribuerat ledarskap. En hög grad av samsyn genomsyrade dagarna, och flera 

rektorer gav återkoppling att det varit mycket givande dagar. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen  
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§ 148/2022   Dnr: BUN 2022-231 

Skolskjuts för elever mellan korttidsvistelse och skolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar frågan om ansvar för transport av individer 

mellan korttidsvistelse och skola vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en rimlig lösning för Marks kommun 

att nämnden övertar administrationen av transporterna i fråga. Om det blir aktuellt 

vill dock nämnden uppmärksamma behovet av ekonomiska medel samt eventuellt 

förtydligande i nämndens reglemente. 

Ärendet 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 12 september 2022 beslutat att 

lämna en begäran till barn- och utbildningsnämnden om att likställa korttidsvistelse 

enligt 9 § 6 punkt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med 

elevens hem, när det kommer till skolskjuts. 

Socialnämnden menar att det idag inte finns någon fungerande skolskjuts mellan 

korttidsboende och skola för barn och unga i Marks kommun som är beviljade 

korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS. Socialförvaltningen ser ett behov av att få 

till välfungerande skolskjuts för berörda.  

Skolskjuts ingår varken i socialnämndens eller äldreomsorgsnämndens uppgifter 

enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena.  

Enligt skollagen finns det endast skyldighet för kommunen att kunna erbjuda 

skolskjuts för elever mellan deras folkbokföringsadress och skolan. Det innebär att 

barn som har beviljats insatsen korttidsvistelse inte har någon lagstadgad rätt till 

skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan.    

Ärendets behandling 

Socialnämndens beslut § 63 2022 Skolskjuts för grundskoleelever med särskilda 

behov 

Socialnämndens beslut § 89 2022 Skolskjuts för elever på korttidsboende 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-231-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november, och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar frågan om ansvar för transport av individer 

mellan korttidsvistelse och skola vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en rimlig lösning för Marks kommun 

att nämnden övertar administrationen av transporterna i fråga. Om det blir aktuellt 
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vill dock nämnden uppmärksamma behovet av ekonomiska medel samt eventuellt 

förtydligande i nämndens reglemente. 

Dagens sammanträde 

Utredare Erika Simfors redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Inga Maj Krüger (SD) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 149/2022   Dnr: BUN 2016-275 291 

Synpunkter till teknik- och servicenämnden gällande storlek på 

idrottshall i Ubbhult 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att det byggs en mindre idrottshall (18x24 

meter) i Ubbhult baserat på skolans behov för att kunna bedriva 

idrottsundervisning för årskurserna förskoleklass – årskurs 3. 

Reservation 

Inga Maj Krüger (SD) och Yvonne Kindström (SD) reserverar sig till fördel för det 

egna beslutsförslaget. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 maj 2021 (§ 68) att en ny förskola 

för 80 barn och en skola för 100 barn fördelade på årskurserna förskoleklass till 

årskurs 3 ska placeras på befintlig skoltomt i Ubbhult. 

Utöver att ställa en begäran till kommunstyrelsen om att av teknik- och 

servicenämnden beställa projektering, beslutades även att en studie av storlek på 

idrottshall skulle göras tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och övriga 

nämnders analys av behovet utifrån framtida utveckling av Ubbhult. 

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en egen analys baserad på dialog med 

föreningslivet avseende den framtida utvecklingen av framför allt lagidrotter i den 

nordvästra delen av Marks kommun. Kultur- och fritidsnämnden förordar i sitt 

beslut att det byggs en fullstor idrottshall i Ubbhult baserat på föreningslivets 

framtida behov samt de utvecklingsmöjligheter som skapas för att föreningslivet 

ska kunna växa ytterligare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan utifrån skolans behov av 

idrottshall för ämnet Idrott och hälsa, både för årskurserna förskoleklass – årskurs 

3 samt för förskoleklass – årskurs 6. Detta eftersom den projektering som barn- 

och utbildningsnämnden beställt ska medge möjlighet till framtida utbyggnad. 

Ärendets behandling 

TSN § 105 2018 Förstudie ny skola och förskola i Ubbhult  

BUN § 68 2021 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid 

Ubbhults skola och förskola   

KS § 61 2022 Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult 

KFN § 73 2022 Analys avseende föreningslivets behov av idrottshallsyta i Ubbhult   
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Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2016-275 291-11 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att det byggs en mindre idrottshall (18x24 

meter) i Ubbhult baserat på skolans behov för att kunna bedriva 

idrottsundervisning för årskurserna förskoleklass – årskurs 3.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Inga Maj Krüger (SD) och Yvonne Kindström (SD) lämnar följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att det byggs en fullstor idrottshall (23x43 

meter) i Ubbhult baserat på skolans framtida behov för att kunna bedriva 

idrottsundervisning för årskurserna förskoleklass – årskurs 6. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Inga Maj Krügers (SD) och Yvonne 

Kindströms (SD) förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.  

Reservation 

Inga Maj Krüger (SD) och Yvonne Kindström (SD) reserverar sig till fördel för det 

egna beslutsförslaget. 

Skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 150/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde  

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

dagens sammanträde information om bland annat planer i Björketorp, Horred, 

Hyssna och Kinna samt förstudie gällande Snickaregårdens förskola.  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny förskola i Skene.  

Bygglov för ny skola i Skene (etapp 1) är beviljat och byggstart skedde i slutet av 

september. Beslut om tillhörande idrottshall beslutas förhoppningsvis i 

kommunstyrelsen i november.  

På Kunskapens hus står man inför ökande elevkullar enligt genomförd 

befolkningsprognos.  

Arbetsmarknadsenheten söker lokal för sin verksamhet med möbelcirkulation.  

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen   
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§ 151/2022   Dnr: BUN 2022-238 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en fullständig redovisning av 

genomförd internkontroll i samband med årsrapporten för 2022. Vid behov ska 

genomförda eller planerade åtgärder ingå i redovisningen.  

Ärendet 

Enligt kommunallagen ska nämnder ägna sig åt så kallad internkontroll. 

Internkontroll är den process som bland annat syftar till att säkerställa en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Till exempel vill man se till att 

nämnder och bolagsstyrelser: 

• Driver verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt med väl 

dokumenterade system och rutiner för styrning, så att fastställda mål i 

budget och verksamhetsplan uppnås, 

• Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera, 

• Har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 

• Eliminerar eller upptäcker allvarliga fel och brister. 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Den politiska ledningen, förvaltningsledningen och övrig personal är tänkta att 

samverka kring den interna kontrollen. 

Ärendets behandling 

Internkontroll BUN uppföljning daterad 2022-10-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-238-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en fullständig redovisning av 

genomförd internkontroll i samband med årsrapporten för 2022. Vid behov ska 

genomförda eller planerade åtgärder ingå i redovisningen. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef Kvalitet och utveckling 
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§ 152/2022    

Ekonomisk månadsredovisning 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningen redovisar kortfattat det ekonomiska läget inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde efter oktober 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. Noterbart är att nämnden behöver 

hantera vissa markant ökade kostnader, exempelvis kostnader för skolskjuts som 

på kort tid ökat med 20%. 

 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
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§ 153/2022   Dnr: BUN 2021-78 

Revidering av informationshanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan fastställs 

enligt förvaltningens upprättade förslag daterat 25 oktober 2022. 

Ärendet 

Informationshantering på myndigheter styrs av lagar och regler. Barn- och 

utbildningsnämnden har att följa tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 

sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen, dataskyddsförordningen samt 

kommunens eget arkivreglemente.  

Bland annat måste nämnden redovisa för allmänheten vilka typer av handlingar och 

dokument som förekommer i verksamheten. Nämnden måste också fatta beslut om 

gallring, det vill säga hur länge verksamheten lagrar information innan den raderas 

eller förstörs.  

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan är nämndens 

redovisning över vilka typer av handlingar som förekommer i verksamheten och hur 

länge man sparar den eller överlämnar den till kommunarkivet. Utöver detta 

fungerar planen som ett stöd för personalen i hur de ska hantera dokument och 

digital information som de handskas med i sitt dagliga arbete.  

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan, med revideringar 

daterad 2022-10-25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2021-78-7 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan fastställs 

enligt förvaltningens upprättade förslag daterat 25 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Chefer och administratörer inom förvaltningen 
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§ 154/2022   Dnr: BUN 2022-240 

Sammanträdesplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 12/1, 9/2, 16/3, 20/4, 11/5, 8/6, 

14/9, 19/10, 16/11 och 7/12 under 2023. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 26/1, 2/3, 30/3, 4/5, 

1/6, 31/8, 5/10, 9/11, och 30/11 under 2023. 

Mötena startar 08.30. 

Den 19/1 samt 2/2 är utbildningsdagar för ny nämnd. 

Den 27/4 samt 26/10 är gemensamma temadagar med rektorer och 

personalorganisationer. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. 

Förslaget på sammanträden är i möjligaste mån anpassat till sammanträdesplan för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till de datum då 

rapporter och uppföljningar till kommunstyrelsen ska lämnas in, presidiedagar samt 

helg- och lovdagar. Ytterligare presidiemöten kan komma att bokas in kontinuerligt 

under året. 

Sammanträdestiden är vanligtvis 08.30 på torsdagar.   

Ärendets behandling 

Sammanträdesplan 2023, version 1 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-240-1 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november och lämnat följande förslag 

till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 12/1, 9/2, 16/3, 20/4, 11/5, 8/6, 

14/9, 19/10, 16/11 och 7/12 under 2023. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 26/1, 2/3, 30/3, 4/5, 

1/6, 31/8, 5/10, 9/11, och 30/11 under 2023. 

Mötena startar 08.30. 

Den 19/1 samt 2/2 är utbildningsdagar för ny nämnd. 

Den 27/4 samt 26/10 är gemensamma temadagar med rektorer och 

personalorganisationer. 



Sida 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Skickas till 

Nämndens presidium 

Sekreterare för FSG 
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§ 155/2022    

Information om organisationsöversyn 

 

Ärendet  

Barn- och utbildningsförvaltningen har under en längre tid haft som ambition att 

genomföra en organisationsöversyn. För detta har man velat anlita en konsult som 

processleder översynen och tar fram ett underlag. Upphandling av processledare 

har haft svårigheter, då det till en början inte kom in några anbud. Efter ytterligare 

en upphandlingsomgång där underlaget och kraven justerades något, kom tre 

anbud in. Ett tilldelningsbeslut har fattats utifrån det.  

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om tidsplan med mera för 

organisationsöversynen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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§ 156/2022     

Information om kommande skolskjutsupphandling 

 

Ärendet  

Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2023 att behöva upphandla 

leverantörer av skolskjuts. Förarbetet med att ta fram underlag för upphandlingen 

pågår på förvaltningen, tillsammans med inköpsenheten.  

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och inköpschef Martin Bertilsson informerar 

hur en upphandlingsprocess går till utifrån gällande lagar och styrdokument, och 

hur underlaget till den kommande upphandlingen av skolskjuts tas fram.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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§ 157/2022   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 november 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 och från och med 1 november Returlaget, den nya 

verksamheten för bland annat möbelcirkulation. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr BUN 2022-81-12 med bilagor 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november 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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§ 158/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-15 till 2022-11-04 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Remissvar gällande översyn av 

reglemente för 

funktionshinderrådet 

Nämndens ordförande 2022-10-18 BUN 2022-191-2 

Remissvar gällande översyn av 

reglemente för pensionärsrådet 

Nämndens ordförande 2022-10-18 BUN 2022-192-2 

Beslut om att skolplikt upphör Verksamhetschef 2022-10-19 BUN 2022-209-6 

Beslut om att skolplikt upphör Verksamhetschef 2022-10-19 BUN 2022-209-5 

Beslut om att skolplikt upphör Verksamhetschef 2022-10-19 BUN 2022-209-4 

Redovisning av delegationsbeslut 

om attesträtt 

Förvaltningschef 2022-10-20 BUN 2022-27-12 

Beslut utifrån ansökan om 

tilläggsbelopp 

Verksamhetschef 2022-10-21 BUN 2022-153-4 

Yttrande från hemkommun om 

att inte åta sig interkommunal 

ersättning till Göteborgsregionen 

Rektor 2022-10-28 BUN 2022-88-4 

Tilldelningsbeslut, 
Direktupphandling av 

processledare för 

organisationsöversyn 

Förvaltningschef 2022-11-02 BUN 2022-267-5 
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§ 159/2022 

Redovisning av meddelanden 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- KS § 191 2022 

2. -- KS § 194 2022 

3. 2022-37-65 Beslut om avgift för livsmedelskontroll vis Assbergs 

förskola nattomsorg 2022-10-26  

4. 2022-222-4 2022-11-02 Beslut från Skolinspektionen i ärende gällande 

Stommenskolan  

5. 2022-237-1 2022-10-20 Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, 

Stommenskolan  

6. -- Från Samhällsbyggnadsförvaltningen - Can 

drogvaneundersökning 2022-11-01 

7. 2022-22-3 Från Skolverket - beslut om nationellt godkänd 

idrottsutbildning för gymnasieskolan 2022-10-26  

8. 2022-205-4 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten i ärende 

gällande personuppgiftsincident 2022-10-24  

9. 2022-206-3 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten i ärende 

gällande personuppgiftsincident 2022-10-24  

10. 2022-232-2 Beslut från Migrationsverket om ersättning för vissa 

särskilda kostnader avseende kvotflyktingar 2022-10-18  

11. 2022-200-11 Dom från förvaltningsrätten avseende överklagat beslut 

om avstängning 2022-10-17  

12. 2022-7-28 Överklagan gällande Marks kommuns yttrande om att inte 

åta sig interkommunala kostnader 2022-11-02  

13. 2022-244-1 Från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - Begäran 

om överläggning 2022-10-27 

14. 2022-100-2 Från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - 

Påkallande av lokal tvist enligt MBL 10 § 2022-10-18  

15. 022-234-1 Från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - 

Påkallande av lokal tvist enligt MBL 10 § 2022-10-18  
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16. 2022-235-1 Från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - 

Påkallande av lokal tvist enligt MBL 10 § 2022-10-18  

17. 2022-103-9 Anmälan från Lyckeskolan till huvudman om att  utredning 

om frånvaro inletts avseende en elev 2022-10-27  

18. 2022-15-22 Information till huvudman om avstängning av elev vid 

Marks gymnasieskola 2022-10-26  

19. 2022-15-21 Information om beslut om omedelbar avstängning av elev 

vid Almåsgymnasiet 2022-10-26  

20. 2022-15-20 Information till huvudman om avstängning av elev vid 

Marks gymnasieskola 2022-10-25  

21. 2022-15-19 Information till huvudman om avstängning av elev vid 

Marks gymnasieskola 2022-10-19  

22. -- Anmälningar om kränkningar till huvudman oktober 2022 
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§ 160/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

Egon Svensson (L) uppmärksammar årsdagen för Kristallnatten år 1938. Han själv 

var född när den inträffade, och konstaterar att han nu ännu en gång får uppleva 

krig i Europa. Han påtalar vikten av att alla förtroendevalda i nämnden hjälps åt att 

upprätthålla demokratin och att aldrig ta den för given. 


