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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset 31 maj kl. 13.30 – 14.50 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   
 M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine 

Andreasson (C)  
 

 KD Rune Imberg   
 S Urban Jernberg   
 S Bodil Wennerström  
    
   
    
Övriga närvarande    
    
Ej tjänstgörande ersättare    
 MBP Henry Sandahl   
 S Yasin Abbes  
    
   
   
 
 

  

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Dennis Reinhold, förvaltningschef  
  Kim Westerberg, handläggare § 33–34 
  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 33–35 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

  

Utses att justera Urban Jernberg 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2018-05-31 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Sofia Sjöstrand  
     
 Justerare  
 Urban Jernberg   
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Sammanträdesdatum 2018-05-31 
 
Anslaget är publicerat 2018-05-31 – 2018-06-25 
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Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
  

http://www.mark.se/


 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3 (7) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2018-05-31 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

   

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för två elever vid Sätila-
skolan 

§ 33  

Skolskjuts för elever i årskurs 4 från Haby till Tingvallaskolan läså-
ret 2018/19 

§ 34  

Aktuella händelser § 35  
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§ 33/2018   Dnr 2018-127 623-3 

   

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för två elever vid 
Sätilaskolan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna beviljas ej. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavaren till …….…… och …………….. har sänt in en ansökan till barn- 
och utbildningsnämnden angående en begäran om avsteg från skolskjutsreg-
lerna. Ansökan avser att flytta på- och avstigningsplatsen. Eleverna går i års-
kurs 2 respektive förskoleklass på Sätilaskolan.    
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-04-09 

Bilder från skolvägen 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-18 

Dagens sammanträde 
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna ej 
beviljas. 

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

 

 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 34/2018   Dnr 2018-182 623-2 

 
Skolskjuts för elever i årskurs 4 från Haby till Tingvalla-
skolan läsåret 2018/19 

Arbetsutskottets beslut  
 
Följande elever beviljas skolskjuts från Haby/Lekvad/Berghem till Tingvallas-
kolan läsåret 2018/19: 
 
Blivande årskurs 4 
…………………………. ……………………………………….. 
………………………….. …………………… 
Blivande årskurs 5 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
Blivande årskurs 6 
-------------------------- ------------------- 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
 

Ärendet 
Elever i årskurs 5 och 6 som tillhör Habyskolans upptagningsområde hänvisas 
från och med läsåret 2015/16 till Tingvallaskolan. Från och med läsåret 
2017/18 togs det beslut om att det även skulle gälla årskurs 4. Det finns inget 
formellt beslut om ändrat upptagningsområde. Tingvallaskolans skolskjutszo-
ner sträcker sig inte in i Habyskolans upptagningsområde. Detta medför att 
särskilt beslut måste tas vad gäller rätten till skolskjuts för berörda elever. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-18 

Dagens sammanträde 
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att följande elever beviljas skolskjuts från 
Haby/Lekvad/Berghem till Tingvallaskolan läsåret 2018/19: 

Blivande årskurs 4 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………   

Blivande årskurs 5 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………   

---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

Blivande årskurs 6 

-------------------------- ------------------- 

---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

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

 
 
________________ 
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§ 35/2018 

   

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om lokaluppdateringar gällande 
Stommenskolans grundsärskola, Solgårdens förskola och Tingvallaskolan.   

 

 

Ordförande tackar för informationen. 
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