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Innehållsförteckning 
 

   

Förändring av ärendelistan § 17  

Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan samt 
Parkskolan och Tingvallaskolan 

§ 18  

Planering för framtida användning Örbyskolan § 19  

Yttrande gällande medborgarförslag avseende det kommunala akti-
vitetsansvaret 

§ 20  

Information om organisationsförändring § 21  

Aktuella händelser § 22  
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§ 17/2019    

 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut  
 
Ärende 5, Information från Teknik- och serviceförvaltningen, utgår från da-
gens sammanträde. 
 

 

Dagens sammanträde  
Ordförande föreslår att ärende 5, Information från Teknik- och serviceförvalt-
ningen, utgår från dagens sammanträde. 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet godkänner ändringen av ärendelistan 
och finner att så sker. 

 
 

_______________ 
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§ 18/2019   Dnr 2019-62 623-2 

  

Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan 
samt Parkskolan och Tingvallaskola 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Fritslaskolan skolskjutszoner för förskoleklass och årskurs 1 flyttas så att ele-
verna i området Jannefors enligt bifogad karta blir berättigade skolskjuts.  
 
Parkskolans och Tingvallaskolans skolskjutszoner kompletteras enligt bifogad 
karta, eftersom skolornas upptagningsområde har förändrats. 
 

 
Ärendet 
I Marks kommun används zongränser som en del i bedömningen om elever 
har rätt till skolskjuts eller inte. Två zonkartor är nu i behov av revidering och 
det gäller Fritslaskolan samt Parkskolan och Tingvallaskolan. 

 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Dagens sammanträde 
Handläggarna Caroline Robertsson och Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande: 

Fritslaskolan skolskjutszoner för förskoleklass och årskurs 1 flyttas så att ele-
verna i området Jannefors enligt bifogad karta blir berättigade skolskjuts.  

Parkskolans och Tingvallaskolans skolskjutszoner kompletteras enligt bifogad 
karta, eftersom skolornas upptagningsområde har förändrats. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 19/2019   Dnr 2016-155 291-23 

 

Planering för framtida användning Örbyskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Verksamheten på Örbyskolans högstadium årskurs 7–9 flyttas till Lyckesko-
lan. 
 
Örbyskolans upptagningsområde för årskurs 7–9 tillförs Lyckeskolans upptag-
ningsområde. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan 
för överföringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt åter-
komma med förslag på Örbyskolans framtida användning i övrigt. Uppdraget 
redovisas på nämndens sammanträde 11 juni 2019. 
 
Reservation 
Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Ärendet 
Den framtida användningen av Örbyskolan har behandlats i flera olika nämn-
der och ärenden de senaste åren. Detta ärende vill skapa en överblick och ge 
verksamheten ett tydligt beslut att arbeta efter de närmaste åren. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att: 

Verksamheten på Örbyskolans högstadium årskurs 7–9 flyttas till Lyckesko-
lan. 

Örbyskolans upptagningsområde för årskurs 7–9 tillförs Lyckeskolans upptag-
ningsområde. 

Förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram tidsplan och genomförandeplan 
för överföringen av årskurs 7–9 på Örbyskolan till Lyckeskolan, samt åter-
komma med förslag på Örbyskolans framtida användning i övrigt. Uppdraget 
redovisas på nämndens sammanträde 11 juni 2019. 

 

Förslaget antas. 
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Reservation 

Natalia E Henriksson (SD) reserverar sig mot beslut gällande flytt av verk-
samheten 7–9 till Lyckeskolan samt att förvaltningen får återkomma gällande 
användning av Örbyskolan. 

 
________________ 
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§ 20/2019   Dnr 2019-60 600-3 

Yttrande gällande medborgarförslag avseende det kommu-
nala aktivitetsansvaret 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Tjänsteskrivelsen som helhet överlämnas som yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser det angeläget att det blir ett helhetsan-
svar och ett förtydligat uppdrag kring det kommunala aktivitetsansvaret. 
 

 
Ärendet 
Förslagsställaren vill att kommunen beslutar att ungdomar som går under det 
kommunala aktivitetsansvaret och är under 18 år ska få en ersättning mot-
svarande studiebidrag då de praktiserar. Detta för att motivera till en syssel-
sättning och motverka hemmasittande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28, § 36, att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut, med hörande 
av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.  
 
2019-02-05 översände kommunstyrelsen medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden med en begäran om yttrande. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-14 

 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att tjänsteskrivelsen som helhet överlämnas som 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Elise Benjaminsson (M) föreslår följande tillägg: 

Barn- och utbildningsnämnden anser det angeläget att det blir ett helhetsan-
svar och ett förtydligat uppdrag kring det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Beslutsgång  
Beslutsgång 1  
Ordförande frågar om Sternfeldts förslag kan antas och finner att så sker. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Benjaminssons förslag kan antas och finner att så sker. 

 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 21/2019   

 

Information om organisationsförändring 

 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en omorganisation 
både på förvaltningsnivå och rektorsnivå. Syftet med omorganisationen är att 
öka förvaltningens stöd till verksamheten i kvalitet och utvecklingsfrågor, 
samt ge respektive skolform en verksamhetschef som har möjlighet att 
stödja, följa upp och arbeta närmare verksamheten. Tre verksamhetschefs-
tjänster kommer att inom kort annonseras. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 

_______________ 
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§ 22/2019    

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om några aktuella händel-
ser: 

• Nytt passersystem på Marks Gymnasieskola. 
• Teknikcollage och näringslivssamarbete. 

 
 
Ordförande tackar för informationen.  
 
________________ 
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