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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset 1 juni 2017 kl. 13.30 – 14.10 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   

 M Anders Lindal tjänstgör för Ann-Christine  

Andreasson (C) 

 

 KD Elise Arnell  

 S Jonny Karlsson tjänstgör för Urban  

Jernberg (S) 

 

 S Bodil Wennerström 

    

   

    

Övriga närvarande    

    

Ej tjänstgörande ersättare MBP Henry Sandahl  

    

    

    

   

 

 

  

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Lena Lindblad, inköpare § 30 

  Karin Magnusson, handläggare § 30–32 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Bodil Wennerström 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-06-01 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Lena Ilhage   

     

 Ordförande  

  Sofia Sjöstrand  

     

 Justerare  

 Bodil Wennerström   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom an-

slag. 

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2017-06-01 

 

Anslaget är uppsatt 2017-06-02 – 2017-06-23 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

Upphandling av skolskjuts från 2018 § 30  

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna gällande två elever  

boende i Skene 
§ 31  

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid Sätilasko-

lan, XXXXXXXXXXXXXXXX 
§ 32  

Aktuella händelser § 33  
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§ 30/2017 Dnr 2017-1 05-8 

 

Upphandling av skolskjuts från 2018 – antagande av anbud 

Arbetsutskottets beslut  
 

Avtal för skolskjutsar till Marks kommuns grundskolor, särskolor och  
gymnasiesärskola avseende trafikpaket 1–5 tecknas för perioden hösttermi-
nens start 2018 till vårterminens slut 2021. Kommunen har därefter möjlighet 
att, på i övrigt oförändrade villkor, förlänga avtalet med ytterligare ett läsår 
vid högst tre tillfällen. Avtalstiden kan som längst löpa till och med vårtermi-
nens slut 2024. 

- Anbudsgivare 1 för trafikpaketen 2, 4 och 5 vilket innefattar skolorna i  
Öxabäck, Torestorp, Fotskäl, Hyssna och Sätila samt särskolorna. 

- Anbudsgivare 2 för trafikpaket 3 vilket innefattar skolan i Horred. 

- Anbudsgivare 3 för trafikpaket 1 vilket innefattar skolorna i Fritsla, Örby, 
Kinna, Skene och Björketorp. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

 

Sofia Sjöstrand (L)  Bodil Wennerström (S) 
 

Ärende 

Marks kommun har ett ramavtal gällande skolskjutsar för grundskolan, grund-

särskolan och gymnasiesärskolan i delar av kommunen. Avtalet är med Berg-

kvarabuss AB och med Lidbergs buss AB och det löper ut 2018-06-30. Ny 

upphandling har skett med det förfrågningsunderlag som godkänts av barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 14, 2017-02-23. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02 inklusive bilaga över inkomna  

anbud. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-23, § 14 

Förfrågningsunderlag 2017-02-15 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13 

Trafikpaket 1–5 samt beskrivning av desamma 
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Dagens sammanträde 

Upphandlare Lena Lindblad och handläggare Karin Magnusson redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att 

Avtal för skolskjutsar till Marks kommuns grundskolor, särskolor och gymnasi-

esärskola avseende trafikpaket 1–5 tecknas för perioden höstterminens start 

2018 till vårterminens slut 2021. Kommunen har därefter möjlighet att, på i 

övrigt oförändrade villkor, förlänga avtalet med ytterligare ett läsår vid högst 

tre tillfällen. Avtalstiden kan som längst löpa till och med vårterminens slut 

2024. 

- Anbudsgivare 1 för trafikpaketen 2, 4 och 5 vilket innefattar skolorna i 

Öxabäck, Torestorp, Fotskäl, Hyssna och Sätila samt särskolorna. 

- Anbudsgivare 2 för trafikpaket 3 vilket innefattar skolan i Horred. 

- Anbudsgivare 3 för trafikpaket 1 vilket innefattar skolorna i Fritsla, Örby, 

Kinna, Skene och Björketorp. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

Skickas till 

De som lämnat anbud  
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§ 31/2017 Dnr 2017-89 623-3 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna gällande två 

elever boende i Skene 

Arbetsutskottets beslut 
 

• Skolskjuts för eleven XXXXXXXXXXXXXX årskurs 3 Tingvallaskolan beviljas 

under läsåret 2017/18 med anledning av elevens ålder satt i relation till 

avståndet mellan hemmet och skolan samt att det saknas gångväg på  

delar av vägen genom ett industriområde. 

• Skolskjuts för eleven XXXXXXXXXXXXXXX årskurs 6 Tingvallaskolan bevil-

jas inte då en elev som är 12 år bör klara trafiksituationen i sin hemmiljö. 

Det finns gång- och cykelväg samt belysning på större delen av sträckan 

mellan hemmet och skola. Avståndet mellan hem och skola är inte heller 

orimligt långt för en elev i den åldern. 

 

Ärendet 

Ansökan om skolskjuts har inkommit från vårdnadshavare till två elever bo-

ende på XXXXXXXXXXXXXXX i Skene. Eleverna börjar hösten 2017 i årskurs 3 

respektive årskurs 6 på Tingvallaskolan i Skene. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02 

Ansökan om skolskjuts 2017-04-13 

 

Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att  

Skolskjuts för eleven XXXXXXXXXXXXXXXXXX årskurs 3 Tingvallaskolan bevil-

jas under läsåret 2017/18 med anledning av elevens ålder satt i relation till 

avståndet mellan hemmet och skolan samt att det saknas gångväg på delar 

av vägen genom ett industriområde. 

Skolskjuts för eleven XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX årskurs 6 Tingvallaskolan 

beviljas inte då en elev som är 12 år bör klara trafiksituationen i sin hemmiljö. 

Det finns gång- och cykelväg samt belysning på större delen av sträckan mel-

lan hemmet och skola. Avståndet mellan hem och skola är inte heller orimligt 

långt för en elev i den åldern. 

 

Beslutsgång  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
Skickas till 

Sökande 
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§ 32/2017 Dnr 2016-119 623-7 

 

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid 
Sätilaskolan, XXXXXXXXXXXXXXXX 

Arbetsutskottets beslut  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i Sätila beviljas 
inte skolskjuts mellan hemmet och Sätilaskolan. 

 

Ärende 

Vårdnadshavare till eleven XXXXXXXXXXXXXXXXX, Sätilaskolan har begärt 

avsteg från kommunens skolskjutsregler. Som skäl anges färdvägens längd 

samt trafikförhållandena. XXXXXXXXXXXXXXXX bor på XXXXXXXXXXXXXXXX i 

Sätila och börjar höstterminen 2017 i årskurs 8. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-16 

Begäran om avsteg 2017-05-07 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-02, § 17 

Bilder från Hultavägen och XXXXXXXXXXXXXXXX skolväg 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 

Synpunkt från vårdnadshavare 2016-05-25 

Dagens sammanträde 

Handläggare Karin Magnusson redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att XXXXXXXXXXXXXXXXi Sätila inte beviljas skol-

skjuts mellan hemmet och Sätilaskolan. 

 

Beslutsgång  

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

 

________________ 

Skickas till 

Sökande   
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§ 33/2017  

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redovisar några aktuella händelser. 

 

o Förvaltningen har samverkat en förändrad organisation för förvaltnings-

ledningen. En verksamhetschef som går i pension ersätts med ut-

vecklingsledare. All administrativ personal får samma chef 

o Vad gäller skillnad mellan nationella prov och betyg på gymnasiet så ut-

reder rektor detta. 

 
 
 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

________________ 


