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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

   

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avseende påstignings- 

och avstigningsplats för elev boende i Hyssna 

§ 45 
 

Nämndplan 2018 § 46  

Avveckling av Habyskolan § 47  

Avveckling av Björketorpskolan § 48  

Avveckling av Karstorps förskola § 49  

Avveckling av Öxabäckskolan § 50  

Avveckling av Fotskälskolan § 51  

Avveckling temporärt av Ubbhultskolan § 52  

Avveckling av årskurs 7–9 på Fritslaskolan § 53  

Avveckling av årskurs 7–9 på Örbyskolan § 54  

Aktuella händelser § 55  
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§ 45/2017  Dnr 2017-230 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avseende 

påstignings- och avstigningsplats för elev boende i Hyssna 

Arbetsutskottets beslut  
 

Eleven beviljas avsteg från skolskjutsreglerna avseende på- och avstignings-
platsen resterande del av läsåret 2017/2018. Detta med anledning av att 
kommunen borde uppmärksammat inför skolstarten i augusti att eleven inte 
uppfyller avståndskravet. 
 

Ärende 
Vårdnadshavaren till …………………………. har skickat in en begäran om avsteg 

från skolskjutsreglerna avseende …..……. på- och avstigningsplats.……….. går i 

årskurs 3 på Hyssnaskolan och kan enligt kommunens skolskjutsregler få gå 

upp till 2 kilometer till sin på- och avstigningsplats.  

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-22 

Bilder från vägen till på- och avstigningsplatsen. 

Dagens sammanträde 

Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att eleven beviljas avsteg från skolskjutsreglerna 

avseende på- och avstigningsplatsen resterande del av läsåret 2017/2018. 

Detta med anledning av att kommunen borde uppmärksammat inför skolstar-

ten i augusti att eleven inte uppfyller avståndskravet.  

 

Beslutsgång  

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

 

 

 

 

________________ 

Skickas till 

Vårdnadshavare   
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§ 46/2017   Dnr 2017-121 041-2  

 

Nämndplan 2018 

Ärendet 
Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun ska alla nämnder och bolag varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. 

Nämndplanen är en konkretisering av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

och anger nämndens mål, riktlinjer och uppdrag till förvaltningen. 

 

Detaljbudgeten, utifrån den ram kommunfullmäktige beslutar, är en del av 

nämndplanen. 

 

En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera parti arbetar fram 

ett förslag, idag redovisas arbetet muntligt hur långt de kommit. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 61 

 
Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand, ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank före-

drar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

________________ 
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§ 47/2017   Dnr 2017-234 291-2 

 

Avveckling av Habyskolan  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Ha-

byskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att avveckla. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-31 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämndens möte 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång  

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

 

_______________ 
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§ 48/2017   Dnr 2017-264 291-2  

 
Avveckling av Björketorpskolan  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
- Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 

för beslut. 
 
- Ärendets rubrik ändras till Förändring av Björketorpskolan. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Björketorpskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis av-

veckla.  

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendets rubrik ändras till Förändring av Björ-

ketorpskolan. 

Beslutsgång  

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

 

_____________ 
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§ 49/2017   Dnr 2017-301 290-2 

 
Avveckling av Karstorps förskola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Karstorps förskola är en av enheterna som bedöms vara möjlig att avveckla.  

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 50/2017   Dnr 2017-281 291-2 

  

Avveckling av Öxabäckskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
- Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 

för beslut. 
 
- Ärendets rubrik ändras till Förändring av Öxabäckskolan. 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Öx-

abäckskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis avveckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-19 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår barn- och utbildningsnämnden överlämnar ären-

det till kommunfullmäktige för beslut. 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendets rubrik ändras till Förändring av Öxa-

bäckskolan. 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 51/2017   Dnr 2017-280 291-2  

 
Avveckling av Fotskälskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
- Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 

för beslut. 
 
- Ärendets rubrik ändras till Förändring av Fotskälskolan. 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Fotskälskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis avveckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-19 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att ärendets rubrik ändras till Förändring av Fots-

kälskolan. 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 52/2017   Dnr 2017-302 291-2  

 
Avveckling temporärt av Ubbhultskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Ubbhultskolan är en av enheterna som bedöms vara möjlig att avveckla tem-

porärt. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 53/2017   Dnr 2017-299 291-2  

 
Avveckling av Fritslaskolan årskurs 7–9 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. 

Fritslaskolan årskurs 7–9 är en av enheterna som bedöms vara möjlig att av-

veckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 54/2017   Dnr 2017-2017-300 291-2

  

Avveckling av Örbyskolan årskurs 7–9 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i upp-

drag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Ör-

byskolan årskurs 7–9 är en av enheterna som bedöms vara möjlig att delvis 

avveckla. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-15, § 60 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-05, § 34 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27, § 52 

 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång  

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

 

________________ 
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§ 55/2017 

 
Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Kenny Fredholm informerar om Strömsko-

lan. 

 

 

Ordförande tackar för informationen  

 

________________ 

 

 


