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§ 46/2018    Dnr 2016-199 290-13 

 

Begäran om förstudie och projektering av ny förskola i 
Skene 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Fördjupad förstudie och projektering begärs från teknik- och servicenämnden 
om nybyggnation av förskola i Ängahagen med plats för cirka 80 barn. Förstu-
dien bör innehålla olika lösningar samt kostnadsförslag. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05, § 116, att en byggnation av för-
skola i Skene ska påbörjas omgående. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2017-02-09, § 7, att en begä-
ran ställs till kommunstyrelsen att beställa en förstudie om nybyggnation av 
förskola i Skene av teknik- och servicenämnden samt att förstudien bör inne-
hålla olika lösningar. Likaså beslutade barn- och utbildningsnämnden 2017-
09-14, § 71, om en förstudie gällande ombyggnation av Tingvallaskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick en presentation av teknik- och serviceför-
valtningen 2017-10-19, § 81, där det visades förslag på en nybyggd förskola 
på området kring Ängahagen samt förslag på ombyggnation av Tingvallasko-
lan till förskola. 
 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) förslår att fördjupad förstudie och projektering begärs från 
teknik- och servicenämnden om nybyggnation av förskola i Ängahagen med 
plats för cirka 80 barn. Förstudien bör innehålla olika lösningar samt kost-
nadsförslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker. 

 

 
________________ 
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§ 47/2018   Dnr 2018-256 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Ängs-
kolan boende i Hyssna 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavarna till ………….. ………………… har skickat in en begäran om avsteg 
från skolskjutsreglerna avseende berättigande till skolskjuts. Eleven går i års-
kurs 9 på Ängskolan men är folkbokförd i Hyssna och är inte berättigad till 
skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler. 
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-09-16 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Dagens sammanträde 
Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 48/2018   Dnr 2018-262 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid 
Fritslaskolan boende i Kinna 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavaren till ……………….  …………   har skickat in en begäran om avsteg 
från skolskjutsreglerna avseende berättigande till skolskjuts. Eleven går i års-
kurs 7 på Fritslaskolan men är folkbokförd i Kinna och är inte berättigad skol-
skjuts enligt kommunens skolskjutsregler.      
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-09-23 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Dagens sammanträde 
Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 49/2018   Dnr 2018-261 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid 
Fritslaskolan boende i Överlida 

Arbetsutskottets beslut  
 
Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avslås. 
 

Ärendet 
Ena vårdnadshavaren till …………. och ……….. ……………. har skickat in en begä-
ran om avsteg från skolskjutsreglerna avseende berättigande till skolskjuts. 
Eleverna går i årskurs 5 respektive förskoleklass på Fritslaskolan och är inte 
berättigade till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler.     
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-09-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Dagens sammanträde 
Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna av-
slås. 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 50/2018   Dnr 2018-251 623-4 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid 
Sätilaskolan boende i Skene  

Arbetsutskottets beslut  
 
Elevens funktionsnedsättning innebär att ………… är berättigad till skolskjuts till 
sin placeringsskola, det vill säga Ängskolan dock inte vid val av skola. Begä-
ran om avsteg avslås. 
 

Ärendet 
Vårdnadshavaren till …………. ………………… har skickat in en begäran om avsteg 
från skolskjutsreglerna avseende berättigande till skolskjuts. Eleven går i års-
kurs 7 på Sätilaskolan och bor i Skene. Eleven är inte berättigad till skolskjuts 
enligt kommunens skolskjutsregler. 
 
Ärendets behandling 
Begäran om avsteg 2018-08-28 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-17 

Kompletterande underlag från vårdnadshavare 2018-10-02 

Dagens sammanträde 
Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sofia Sjöstrand (L) föreslår följande: 

Elevens funktionsnedsättning innebär att ………… är berättigad till skolskjuts till 
sin placeringsskola, det vill säga Ängskolan dock inte vid val av skola. Begä-
ran om avsteg avslås. 

 

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

 
 
________________ 

Skickas till: 
Vårdnadshavare 
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§ 51/2018   Dnr 2018-208 041-3 

 

Nämndplan 

 
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 2018-06-12, § 68 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande Sofia Sjöstrand, ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank före-
drar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 
 
________________ 
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§ 52/2018    

 

   

Aktuella händelser 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om några aktuella händelser: 

• Verksamhetschef Kenny Fredholm har träffat och diskuterat med per-
sonalen på gymnasiesärskolan 

• En skrivelse som har inkommit gällande Sätilaskolan 7-9 

 

 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

 

________________ 
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