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Ej tjänstgörande ersättare    

 MP Lo Göthberg Larsson  

    

    

   

 

 

  

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Emil Klasson § 25–26 

  Johan Höglund, ekonom § 25–26 

  Karin Magnusson, handläggare § 27 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Anders Lindal 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-05-02 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Lena Ilhage   

     

 Ordförande  

  Urban Jernberg  

     

 Justerare  

 Anders Lindal   
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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

Aprilrapport § 25  

Budgetunderlag 2018–2021 § 26  

Skolskjuts Tingvallaskolan § 27  

Svar på motion om fysisk aktivitet § 28  

Aktuella händelser § 29  
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§ 25/2017 Dnr 2017-2 042-5 

 

Aprilrapport 

Ärende 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämn-

dernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. 

Eftersom april månad ännu inte är slut presenteras en preliminär rapport för 

arbetsutskottet. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

 

 

 

 

Ordförande tackar för information 

 

________________  
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§ 26/2017 Dnr 2017-20 041-10 

 

Budgetunderlag 2018 – 2021 

Arbetsutskottet beslut  
 

Ärendet lämnas till nämnden utan förslag till beslut. 
 

Ärende 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsför-

ändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender). För att kunna 

lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste förändringar vägas mot den 

verksamhet som bedrivs idag. 

Anpassningar motsvarande 12,9 mnkr behöver planeras och genomföras un-

der 2017 för att komma inom ram 2018. Förvaltningen presenterar olika för-

slag på anpassningar. 

 

Ärendets behandling 

Budgetunderlag 2018–2021, inklusive bilagor: effekt och osäkerhetsanalys 

och omvärldsanalys, 2017-04-23 

Tjänsteutlåtande 2017-04-20 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 32 

Information/diskussionsunderlag, 2017-04-05 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-23, § 23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-09, § 22 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 5 

Handlingar presenterade på nämndens möte 2017-02-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 9 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund och Emil Klasson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (10) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2017-04-27 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att ärendet lämnas till nämnden utan förslag till 

beslut. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om Jernbergs förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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§ 27/2017 Dnr 2017-82 623-2 

 

Skolskjuts Tingvallaskolan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande elever beviljas skolskjuts från Haby/Lekvad/Berghem till Tingvallas-
kolan läsåret 2017/18. 
 
Blivande årskurs 5 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
Blivande årskurs 6 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Ärendet 

Elever i årskurs 5 och 6 som tillhör Habyskolans upptagningsområde hänvisas 

från och med läsåret 2015/16 till Tingvallaskolan. Det finns inget formellt be-

slut om ändrat upptagningsområde. En följd av detta är att det saknas skol-

skjutszon för berörda elever där det framgår om eleven har rätt till skolskjuts. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12 

 

Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att följande elever beviljas skolskjuts från 

Haby/Lekvad/Berghem till Tingvallaskolan läsåret 2017/18. 

 

Blivande årskurs 5 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Blivande årskurs 6 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om Jernbergs förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
 
 
 

Skickas till 

Berörda av beslutet 
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§ 28/2017 Dnr 2015-183 611-4 

 

Svar på motion om fysisk aktivitet 

Arbetsutskottet beslut  
 

- Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner. 

- I det framtida arbetet kan förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på 
schemat varje dag prövas, men det skulle troligen kräva ramtillskott. 

- Motionen anses därmed besvarad. 

 

Ärende 

Mikael Larsson (C) och Leif Sternfeldt (C) har den 18 november 2015 lämnat 

in en motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i grundskolan.  

Förslagsställarna pekar på att allt fler barn och ungdomar rör sig allt mindre 

och att rörelse, tillsammans med sömn och näringsriktig kost, främjar hälsan 

och ökar andelen elever som når kunskapskraven. 

Ärendets behandling 

Utredning 2017-04-07 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24 

Motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i grundskolan 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår att  

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner. 

I det framtida arbetet kan förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på sche-

mat varje dag prövas, men det skulle troligen kräva ramtillskott. 

Motionen därmed anses besvarad. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om Arnells förslag kan antas och finner att så sker. 

________________  
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§ 29/2017  

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redovisar några aktuella händelser. 

 

o Grävmaskiner på Lyckeskolan oroar en del elever som går på grund-

särskolan  

o Rutinundersökning har genomförts av polisen på Kunskapens hus utan 

att narkotikahundarna fick något napp. 

 
 
 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

________________ 


