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§ 36/2018    Dnr 2018-213 600-4 

Remissvar avseende revidering av Västbus riktlinjer 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revideringen av 
Västbus riktlinjer. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss avseende ett förslag till revidering av 
Västbus riktlinjer till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Kommunstyrelsen önskar skriftliga synpunkter senast den 2018-09-17. Ett 
samlat svar från kommunen ska sedan skickas till Sjuhärads kommunalför-
bund. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-28 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom 
förslaget till revideringen av Västbus riktlinjer. 

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

 

 
________________ 
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§ 37/2018   Dnr 2018-217 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Ting-
vallaskolan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då en elev i årskurs 4 bör 
klara av rådande trafikförhållande. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavare till …….. ………….. har skickat in en begäran om avsteg gäl-
lande skolskjutsregler med anledning av rådande trafikförhållanden. Eleven 
går årskurs 4 på Tingvallaskolan och är enligt kommunens skolskjutszoner 
inte berättigad till skolskjuts.   
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-06-20 

Bilder från skolvägen 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Dagens sammanträde 
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås då en elev i årskurs 4 bör klara av rådande trafikförhållande. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 38/2018   Dnr 2018-243 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Öxa-
bäckskolan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då en elev i årskurs 4 bör 
klara av rådande trafikförhållande. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna till ………. …………. har skickat in en begäran om avsteg från 
skolskjutsreglerna avseende berättigande till skolskjuts. Eleven går i årskurs 4 
på Öxabäckskolan och är inte berättigad till skolskjuts enligt kommunens 
skolskjutszoner.   
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-08-10 

Bilder från skolvägen 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Dagens sammanträde 
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås då en elev i årskurs 4 bör klara av rådande trafikförhållande. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 39/2018   Dnr 2017-230 623-7 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avseende 
påstignings- och avstigningsplats för elev boende i Hyssna 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås då en elev i årskurs 4 bör 
klara av rådande trafikförhållande. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavaren till ……… ……….. har skickat in en begäran om avsteg från 
skolskjutsreglerna avseende elevens på- och avstigningsplats. Eleven ska 
börja i årskurs 4 läsåret 2018/19 på Hyssnaskolan och kan enligt kommunens 
skolskjutsregler få gå upp till 3 kilometer till sin på- och avstigningsplats.   
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-07-20 

Bilder från skolvägen 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-17 

Dagens sammanträde 
Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås då en elev i årskurs 4 bör klara av rådande trafikförhållande. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 41/2018   Dnr 2018-244 218-3 

 

Synpunkter på planprogram för Kinna centrum och Lycke-
skolan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på planprogram-
met för Kinna Centrum och Lyckeskolan: 
 
• Planprogrammet bör kompletteras med information om ny förskola i 

Kinna, för att ersätta Lyckegården, samt dess placering. 
 
• Vägen mellan det primära och det sekundära skolområdet bör utgå. 
 
• Idrottshallen bör byggas i direkt anslutning till resten av skolan.  
 
• Planprogrammet bör kompletteras med säkra varutransporter till skolan. 
 
• Lyckeskolans placering västerut i området är bra. 
 
• Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att gång- och cykelvägarna till 

skolan är säkra och att det finns planerat för parkering av cyklar, mope-
der och Epatraktorer. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Sofia Sjöstrand    Urban Jernberg 
Ordförande    Justerande 
 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på planprogram för 
Kinna Centrum och Lyckeskolan. Planprogrammet finns utskickat för syn-
punkter under perioden 180702–180902. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-26 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden lämnar följande 
synpunkter på planprogrammet för Kinna Centrum och Lyckeskolan:  

• Planprogrammet bör kompletteras med information om ny förskola i 
Kinna, för att ersätta Lyckegården, samt dess placering. 

• Vägen mellan det primära och det sekundära skolområdet bör utgå. 

• Idrottshallen bör byggas i direkt anslutning till resten av skolan.  

• Planprogrammet bör kompletteras med säkra varutransporter till sko-
lan. 

• Lyckeskolans placering västerut i området är bra. 

• Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att gång- och cykelvägarna 
till skolan är säkra och att det finns planerat för parkering av cyklar, 
mopeder och Epatraktorer. 

 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 42/2018   Dnr 2018-246 218-3 

 

Synpunkter på planprogram för Smälteryd, Lygnersvider 
1:29 

Arbetsutskottets beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på etableringen under förutsättning 
att erforderliga satsningar på förskola i Sätila kommer till stånd.  
 
Det är inte säkert att en ny förskola i Smälteryd är det mest optimala för 
samhället. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att ett relativt stort område 
lämnas som naturområde och att gång- och cykelvägar leder till området. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________   _______________ 
Sofia Sjöstrand    Urban Jernberg 
Ordförande    Justerande 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut planprogram för Smälteryd, 
del av Sätila, på samråd för att samla in synpunkter. Detaljplaner kommer 
därefter att tas fram, där synpunkter vägts in. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ser positivt på 
etableringen under förutsättning att erforderliga satsningar på förskola i Sätila 
kommer till stånd.  

Det är inte säkert att en ny förskola i Smälteryd är det mest optimala för 
samhället. 

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att ett relativt stort område 
lämnas som naturområde och att gång- och cykelvägar leder till området. 

 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 43/2018   Dnr 2018-101 6101-7 

 

Begäran om att bedriva fristående pedagogisk omsorg från 
Nyckelpigornas barnomsorg 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Nyckelpigornas barnomsorg medges inte tillstånd att bedriva pedagogisk om-
sorg i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Nyckelpigornas barnomsorg har 2018-03-29 inkommit med en begäran om 
att få bedriva fristående pedagogisk omsorg i Marks kommun. Efter gransk-
ning av ansökan så begärde förvaltningen komplettering. Sådan inkom 2018-
05-23. Syftet med ärendet är att belysa om företaget uppfyller kraven som 
krävs för att bedriva pedagogisk omsorg och om tillstånd kan ges. 
 
Ärendets behandling 
Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg 2018-03-29 

Komplettering 2018-05-23  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-17 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Nyckelpigornas barnomsorg inte medges till-
stånd att bedriva pedagogisk omsorg i Marks kommun. 

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

 
 
________________ 
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§ 44/2018   Dnr 2018-203 6101-6 

 

Ansökan från Montessoriskolan i Skene AB om att öppna 
en filial till förskolan i Kinna 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Montessoriskolan i Skene AB 556593–3503 medges öppna en filial i Kinna 
med plats för cirka 20 barn under förutsättning att Montessoriskolan i Skene 
AB inkommer med en tydlig beskrivning av den framtida lokalen i Kinna, så 
att det är möjligt att göra en bedömning. Handlingarna ska lämnas till barn- 
och utbildningsförvaltningen före verksamheten startar.  
 
Dessutom ska bolaget göra en anmälan till miljökontoret före start. 
 

Ärendet 
Montessoriskolan i Skene AB 556593-3503 ansöker om att få öppna en filial 
till förskolan i Kinna. Bolaget bedriver idag en fristående förskola och grund-
skola i Skene, Montessoriskolan Pärlan. 
 
Ärendets behandling 
Ansökan 2018-05-30 

Komplettering 2018-08-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att Montessoriskolan i Skene AB 556593–3503 
medges öppna en filial i Kinna med plats för cirka 20 barn under förutsättning 
att Montessoriskolan i Skene AB inkommer med en tydlig beskrivning av den 
framtida lokalen i Kinna, så att det är möjligt att göra en bedömning. Hand-
lingarna ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen före verksamheten 
startar.  

Dessutom ska bolaget göra en anmälan till miljökontoret före start. 

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

 
________________ 
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§ 45/2018 

   

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om några aktuella händelser: 

• Kaskad 

• Förskoleplatser i Örby 

• Ny organisation för särskolan 

• Nya förskolechefer 

• Lärarassistenter  

• Lokaler  

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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