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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset 23 mars 2017 kl. 13.30 – 16.20 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   

 C Ann-Christine Andreasson (C)  

 KD Elise Arnell § 19–23 

 S Yasin Abbes tjänstgör för Elise Arnell (KD) § 24 

 S Urban Jernberg  

 S Bodil Wennerström 

    

   

    

Övriga närvarande    

    

Ej tjänstgörande ersättare    

 MBP Henry Sandahl § 19–23 

 S Yasin Abbes § 19–23 

 S Jonny Karlsson  

   

 

 

  

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Karin Magnusson, handläggare § 19 

  Johan Höglund, ekonom § 21–23 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-03-27 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Lena Ilhage   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  

     

 Justerare  

 Urban Jernberg   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom an-

slag. 

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2017-03-23 

 

Anslaget är uppsatt 2017-03-28 – 2017-04-18 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

Skolskjuts vid val av skola § 19  

Seminarium: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro § 20  

Placering av Paviljongskola § 21  

Uppdaterad lokalutredning § 22  

Budget 2018, anpassningsåtgärder § 23  

Aktuella händelser § 24  
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§ 19/2017 Dnr 2016-69 623-3 

 

Skolskjuts vid val av skola 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 

Inga förändringar görs i nuvarande regler vad gäller skolskjuts vid val av 
skola. 
 

Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Ärende 

Barn-och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjlig-

heten, och vad den eventuella kostnaden skulle bli om alla elever som gör ett 

val av skola skulle bli berättigade till skolskjuts. 

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-01-16 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-24 

 

Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att inga förändringar görs i nuvarande regler vad 

gäller skolskjuts vid val av skola. 

Elise Arnell (KD) föreslår att de elever som väljer annan skola har rätt till 

skolkort om de har längre än 5 km till vald skola. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har 

beslutat enligt Jernbergs förslag. 

________________  
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§ 20/2017 Dnr 2017-67 009-2 

 

Seminarium för ökad skolnärvaro 

Arbetsutskottet beslut  
 

Alla ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden erbjuds möjlig-
het att delta i seminariet: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro, på eftermid-
dagen den 11 maj. 
 

Ärende 

Inbjudan till mittseminarium 11 maj 2017, i projektet Tidiga insatser för ökad 

skolnärvaro, som pågår på sex skolor årskurs 1–3 i Borås under perioden 

2015 – 2018. Projektet undersöker om tidiga insatser och samverkan över 

myndighetsgränser kan öka närvaron. På seminariet presenteras erfarenheter 

hittills.  

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2016-03-16 

Inbjudan från projektet till mittseminariet 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att alla ledamöter och ersättare i barn- och  

utbildningsnämnden erbjuds möjlighet att delta i seminariet: Tidiga insatser 

för ökad skolnärvaro, på eftermiddagen den 11 maj. 

 

Beslutsgång 

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

 

________________ 
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§ 21/2017 Dnr 2016-213 291-5 

 

Placering av paviljongskola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med teknik- och service-
förvaltningen, finna en lämplig placering för paviljongskolan. 

 Förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med teknik- och service-
förvaltningen, se över framtida behov av paviljonglösningar och värdera 
skillnaden mellan att köpa och hyra paviljonger till Lyckeskolan. 

 

Ärendet 

Under tiden som ny högstadieskola projekteras och byggs i Kinna behöver 

Lyckeskolans elever en sammanhållen ersättningslokal. Idag går eleverna i 

kringliggande lokaler vid Lyckeskolan och på Kunskapens hus. Beställning är 

skickad till teknik- och servicenämnden för en paviljongskola vid Kaskad. Mar-

kundersökningar visar att det är mindre lämpligt att placera skolan där och 

därför behöver annan placering hittas. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-07, § 87 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-31 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att tillsam-

mans med teknik- och serviceförvaltningen finna en lämplig placering för pa-

viljongskolan. 

Ann-Christine Andreasson (C) yrkar bifall till Sjöstrands förslag. 

 

Elise Arnell (KD) förslår att förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans 

med teknik- och serviceförvaltningen, se över framtida behov av paviljonglös-

ningar och värdera skillnaden mellan att köpa och hyra paviljonger till  

Lyckeskolan. 
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Beslutsgång 1 

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

 

Beslutsgång 2 

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

 

________________ 
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§ 22/2017 Dnr 2015-91 600-12 

 

Uppdaterad lokalutredning 

Ärende 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade i maj 2015 en lokalutredning 

kring förskolors och skolors lokaler. Detta var ett uppdrag i samarbete med 

teknik- och serviceförvaltningen. Nämnden har begärt att lokalutredningen 

uppdateras både innehållsmässigt och vad gäller antal barn och elever. 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Lena Ilhage redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

 

Ordförande tackar för information 

 

 

 

________________ 
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§ 23/2017 Dnr 2017-20 041-5 

 

Budget 2018, anpassningsåtgärder 

Ärende 

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på 

långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsför-

ändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender). För att kunna 

lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste förändringar vägas mot den 

verksamhet som bedrivs idag. 

Anpassningar motsvarande 8,8 mnkr (1,1 procent) behöver planeras och ge-

nomföras under 2017 för att komma inom ram 2018. Förvaltningen presente-

rar olika förslag på anpassningar. 

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-09, § 22 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 5 

Handlingar presenterade på nämndens möte 2017-02-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-26, § 9 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Johan Höglund redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

 

Ordförande tackar för information 

 

 

 

________________ 
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§ 24/2017  

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redovisar några aktuella händelser. 

 

o Paviljonger är beställda till Fritslaskolan och Örbyskolan  

o Det är svårigheter att få tag på vikarier i förvaltningens verksamheter. 

 
 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

________________ 


