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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2022-11-03 

Tid:   kl. 08:30 – 14:35. Pauser 10:15 – 10:35 och 11:35 – 12:20. 

Plats: 
 

 Strömsalen, Kinnaström 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Yasin Abbes 

 (L) Niklas Herneryd 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Jarl Krüger (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Petra Vogel 

(S) Bodil Wennerström 

  

 Adjungerande politiker 

(M) Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialnämnden (§§ 112-

114) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Erika Simfors Utredare §§ 107-109 

 Malin Ankarstrand Enhetschef § 110 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 111 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 112 

 Marie Tell Verksamhetschef § 107, §§ 114-

117 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-10, kl. 12:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 103-118 

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 utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-11-03, §§ 103-118 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-10 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-02 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 103 

Fastställande av dagordning § 104 

Uppföljning av föregående protokoll § 105 

Information från förvaltningen § 106 

Tillägg i skolskjutsriktlinjerna för elev som placerats på 

annan skola 

§ 107 

Skolskjuts för elever med särskilda behov i 

gymnasiesärskola samt gymnasieskola 

§ 108 

Skolskjuts för elever mellan korttidsvistelse och skolan § 109 

Synpunkter till teknik- och servicenämnden gällande storlek 

på idrottshall i Ubbhult 

§ 110 

Information om kommande skolskjutsupphandling § 111 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 112 

Information om organisationsöversyn § 113 

Diskussion om nämndplan § 114 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 § 115 

Revidering av informationshanteringsplan § 116 

Sammanträdesplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden § 117 

Övrigt och allmänna frågor § 118 
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§ 103/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 104/2022     

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs.  

Dagens sammanträde 

Det konstateras (under mötets gång) att ordningen på ärenden behöver ändras 

utifrån den utskickade kallelsen samt att ärendet Lägesrapport lokaler behöver utgå 

på grund av tidsbrist. 

Beslutsgång 

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

Beslut fattas under mötets gång om ändrad ordning samt att ärendet Lägesrapport 

lokaler utgår. 
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§ 105/2022     

Uppföljning av föregående protokoll 

 

Dagens sammanträde  

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll. 
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§ 106/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Verksamhetschefen för Arbetsmarknad och integration kommer att sluta vid sin 

tjänst omkring årsskiftet. Ett underlag för rekrytering håller på att tas fram.  

- En träff inom ramarna för Samverkan för bästa skola har genomförts. Parkskolan, 

Tingvallaskolan, Björketorpskolan och förvaltningsledningen träffade Karlstads 

universitet, och det blev ett mycket positivt utbyte. 

- Förra årets fackliga tvister resulterade bland annat i att en återinvestering i 

verksamheten skulle göras. Utifrån detta har alla medarbetare inom barn- och 

utbildningsförvaltningen nyligen haft möjlighet att gå på en föreläsning med Micael 

Dahlén med tillhörande mingel. 

- Det har förekommit ytterligare en artikel i media om förvaltningsledningen, där 

fackliga representanter uttrycker att det missnöje man lyft under en längre tid 

kvarstår. 

- Företagshälsovården Previas insats på förvaltningen löper på. 

- Antalet av ansökningar till utlysta lärar- och rektorstjänster har minskat drastiskt 

den senaste tiden. En möjlig förklaring tros vara den negativa bild av förvaltningens 

arbetsklimat som förekommit i media det senaste året. Inhyrda konsulters uppdrag 

förlängs med anledning av situationen. 

- Den 24 oktober skedde en incident i kollektivtrafiken, där några markelever fanns 

med på bussen. Förvaltningen fick kännedom om händelsen först några dagar 

senare, då en vårdnadshavare ringde och informerade. Förvaltningen har rutiner för 

att få information om incidenter i skolskjutstrafik, men inte kollektivtrafik där elever 

eventuellt åker med. Förvaltningen ska undersöka hur sådan rapportering skulle 

kunna bli bättre. 

- Arthur Thiry (V) undrar om det kommit några signaler från Migrationsverket om 

att man behöver förbereda för en ny ström av flyktingar från Ukraina. 

Förvaltningschefen har inte fått något sådant besked. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 107/2022   Dnr: BUN 2022-229 

Tillägg i skolskjutsriktlinjerna för elev som placerats på annan 

skola 

Arbetsutskottets beslut 

Riktlinjerna för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun revideras med följande 

tillägg:  

För elev som kommunen placerar i annan skola än den skola eleven normalt skulle 

erbjudits plats på, gäller inte skolskjutszoner. Bedömning av rätt till skolskjuts görs 

utifrån grundkriterierna i skollagen om färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

För avstånd gäller att eleven har rätt till skolskjuts om eleven går i förskoleklass 

eller årskurs 1-6 och har mer än 3 kilometer till skolan eller går i årskurs 7-9 och 

har minst 5 kilometer till skolan. 

 

Revideringen börjar gälla omgående.  

 

Ärendet 

I förvaltningens dagliga arbete med skolskjutsar har man uppmärksammat behov 

av tillägg i riktlinjerna för skolskjuts och elevresor gällande elever som placeras i en 

annan skola än den eleven normalt skulle erbjudits plats på. 

  

Vid bedömning av rätt till skolskjuts tillämpar Marks kommun skolskjutszoner. För 

elever som blir placerade på en annan skola än den skola eleven normalt skulle 

erbjudits plats på, utifrån närhetsprincipen, är skolskjutszonerna inte 

tillämpbara. Det finns därför ett behov av att reglera rätten till skolskjuts för dessa 

elever.   

 

Rätten till skolskjuts ska bedömas utifrån grundkriterierna i skollagen. För avstånd 

till skolan föreslås samma kilometergränser som för grundsärskolan att gälla. Det 

innebär i så fall att man har rätt till skolskjuts om man har mer än 3 kilometer till 

skolan i förskoleklass och årskurs 1-6, samt mer än 5 kilometer till skolan för 

årskurs 7-9.   

 

Enligt nämndens delegationsordning har arbetsutskottet rätt att fatta beslut om 

mindre förändringar vad gäller rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

 

Ärendets behandling 

Skolskjutsregler, beslutade 2019-06-11 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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Riktlinjerna för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun revideras med följande 

tillägg:  

För elev som kommunen placerar i annan skola än den skola eleven normalt skulle 

erbjudits plats på, gäller inte skolskjutszoner. Bedömning av rätt till skolskjuts görs 

utifrån grundkriterierna i skollagen om färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

För avstånd gäller att eleven har rätt till skolskjuts om eleven går i förskoleklass 

eller årskurs 1-6 och har mer än 3 kilometer till skolan eller går i årskurs 7-9 och 

har minst 5 kilometer till skolan. 

 

Revideringen börjar gälla omgående.  

 

Dagens sammanträde 

Utredare Erika Simfors redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Benjaminsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Skolskjutshandläggare 
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§ 108/2022   Dnr: BUN 2022-230 

Skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskola 

samt gymnasieskola 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att undersöka hur ersättning kan 

påverka rätten till färdtjänst. 

Ärendet 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 12 september 2022 beslutat att 

lämna en begäran till barn- och utbildningsnämnden om att tillgodose behov av 

skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

Socialförvaltningen tillgodoser i dagsläget behovet av särskilt anordnade 

skolskjutsar för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan. Detta trots att förvaltningen inte har någon skyldighet att göra 

detta. Socialförvaltningen anser att barn- och utbildningsförvaltningen såsom 

ansvarig för skolskjutsar bör tillgodose särskilt anordnad skolskjuts för dessa 

elever.  

Ärendets behandling 

Socialnämndens beslut § 63 Skolskjuts för grundskoleelever med särskilda behov 

Socialnämndens beslut § 90 Skolskjuts för elever med särskilda behov 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar socialförvaltningen att hänvisa 

elever som går i kommunens gymnasiesärskola till att ansöka om skolskjuts. 

Nämnden kommer att bevilja eller avslå skolskjuts utifrån gällande 

lagstiftning.   

2. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar socialförvaltningen att hänvisa 

individer som har beviljats färdtjänst, till att ansöka om ersättning 

motsvarande kostnaden för ett skolkort på aktuell sträcka. 

Dagens sammanträde 

Utredare Erika Simfors redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) föreslår återremittering av ärendet på grund av oklarheter kring 

hur ersättning kan påverka rätten till färdtjänst. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Arthur Thirys (V) förslag om 

återremiss, och finner att så sker. 
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Beslut skickas till 

Utredare, barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef för kvalitet och utveckling 
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§ 109/2022   Dnr: BUN 2022-231 

Skolskjuts för elever mellan korttidsvistelse och skolan 

Arbetsutskottets 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 

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 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 

vill dock nämnden uppmärksamma behovet av ekonomiska medel samt eventuellt 

förtydligande i nämndens reglemente. 
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Dagens sammanträde 

Utredare Erika Simfors redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 110/2022   Dnr: BUN 2016-275 291 

Synpunkter till teknik- och servicenämnden gällande storlek på 

idrottshall i Ubbhult 

Arbetsutskottets 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. 

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   

KFN § 73 2022 Analys avseende föreningslivets behov av idrottshallsyta i Ubbhult   

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut (två förslag): 

Alternativ 1 

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.  
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Alternativ 2 

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 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar förvaltningens förslag till beslut, 

alternativ 1 eller alternativ 2, och finner att man antar alternativ 1.  
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§ 111/2022    

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.  

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 112/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Arbetsutskottets förslag till 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 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 arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 113/2022     

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.   

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 114/2022    

Diskussion om nämndplan 

 

Ärendet 

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

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

verksamhetsår upprätta nämndplaner. Nämndplanen är en konkretisering av 

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

uppdrag till förvaltningen. 

Eftersom det varit ett valår, kommer den nya nämnden att behöva fatta nytt beslut 

om nämndplan i januari. Trots detta arbetar nuvarande nämnd fram ett förslag till 

nämndplan som beslutas på årets sista sammanträde. Det är därefter upp till den 

nya nämnden att eventuellt fatta beslut om ändringar. 

 

Dagens sammanträde  

Verksamhetschef Marie Tell går igenom förvaltningens förslag på revideringar, 

utifrån förra årets nämndplan. Förslagen baseras på förvaltningens interna arbete 

men också tidigare möten med arbetsutskottet samt två genomförda möten med 

personalföreträdare där synpunkter inhämtats. 

 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.  
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§ 115/2022   Dnr: BUN 2022-238 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Arbetsutskottets 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.  

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 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. 

Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 116/2022   Dnr: BUN 2021-78 

Revidering av informationshanteringsplan 

Arbetsutskottets förslag till 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 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 arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 117/2022   Dnr: BUN 2022-240 

Sammanträdesplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets 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. 

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 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. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

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

finner att så sker. 
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§ 118/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde  

Niklas Herneryd (L) lyfter en insändare i veckans nummer av lokaltidningen, där en 

före detta elev på Ängskolan berättar om en tuff skoltid med mobbning. 

 

Arbetsutskottet diskuterar frågan. 


