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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset 23 februari 2016 kl. 08.30 – 11.55 

Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande   

 M Anders Lindal tjänstgör för Ann-Christine  

Andreasson (C) 

 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Elise Arnell (KD)  

 S Urban Jernberg  

 S Bodil Wennerström 

    

   

    

Övriga närvarande    

    

Ej tjänstgörande ersättare    

 MP Lo Göthberg Larsson  

 S Yasin Abbes 

 S Jonny Karlsson  

   

   

   

Tjänstemän  Lena Ilhage, nämndsekreterare  

  Dennis Reinhold, förvaltningschef  

  Lena Lindblad, upphandlare § 14 

  Helena Johansson, upphandlare § 14 

  Markus Ring, rektor § 15 

  Claes-Håkan Martinsson, bitr. rektor § 15 

  Kenny Fredholm, verksamhetschef § 15 

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 16 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Urban Jernberg 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2017-02-27 

  

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 2017-02-23 

 

Anslaget är uppsatt 2017-02-28 – 2017-03-21 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Lena Ilhage  
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Innehållsförteckning 

 

   

   

   

   

Förfrågningsunderlag upphandling av skolskjuts från läsåret 

2018/2019 
§ 14  

Preliminära platser gymnasiet § 15  

Begäran om skolskjuts till Naturbruksgymnasiet Svenljunga § 16  

Förskola och skola i Fritsla § 17  

Aktuella händelser  § 18  
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§ 14/2017 Dnr 2017-1 05-4 

 

Förfrågningsunderlag upphandling av skolskjuts gällande 
från läsåret 2018/19 

Arbetsutskottets beslut  

 

Meningen under stycket 2.1.9 i förfrågningsunderlaget: ”Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå.” Ersätts med:  
Leverantören ska minst betala minimilön enligt, för tjänsteområdet, riks- 
täckande kollektivavtal.  
Dokumentation som visar detta ska på anmodan kunna uppvisas för den upp-
handlande myndigheten. 
 
Upphandlingsunderlaget i övrigt för skolskjutsar gällande för elever i grund-
skolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan godkänns och upphandling 
kan påbörjas. 
 
Avtalsperioden är 2018/19 till 2020/21 med möjlighet till förlängning 1+1+1 
läsår. 
 

Urban Jernberg (S) och Bodil Wennerström (S) reserverar sig till förmån för 

Jernbergs förslag. 

Ärende 

Upphandling av skolskjutsar till de av Marks kommuns grundskolor som inte 

trafikeras av Västtrafik, samt grund- och gymnasiesärskolan. Ny upphand-

lingsperiod ska träda i kraft höstterminen 2018. Upphandlingen kommer att 

ske under våren 2017. 

 

Ärendets behandling 

Förfrågningsunderlag 2017-02-15 

Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

Trafikpaket 1–5 samt beskrivning av desamma 

 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Lena Lindblad redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Urban Jernberg (S) föreslår att meningen under stycket 2.1.9 ”Den nationellt 

lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå.” Ersätts med:  

Kollektivavtal krävs. 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att samma mening ersätts med: Leverantören ska 

minst betala minimilön enligt, för tjänsteområdet, rikstäckande kollektivavtal. 

Dokumentation som visar detta ska på anmodan kunna uppvisas för den upp-

handlande myndigheten. 

Sofia Sjöstrands (L) föreslår att upphandlingsunderlaget i övrigt för skolskjut-

sar gällande för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

godkänns och upphandling kan påbörjas. 

Att avtalsperioden är 2018/19 till 2020/21 med möjlighet till förlängning 

1+1+1 läsår. 

 

 

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer Jernbergs och Sjöstrands förslag mot varandra och finner 

arbetsutskottets beslutat enligt Sjöstrands förslag. 

 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag i övrigt kan antas och finner att så 

sker. 

________________  
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§ 15/2017 Dnr 2016-38 612-3 

 

Preliminära platser läsåret 17/18 på Marks Gymnasieskola 

Ärende 

Barn- och utbildningsnämnden har fattat ett preliminärt beslut om det utbud 

av gymnasieutbildningar som nämnden avser att starta i egen regi läsåret 

2017/18, samt ett preliminärt beslut om en organisation för dessa utbildning-

ar.  

Efter den första sökomgången är klar kan organisationen behöva revideras.  

 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-17, § 17 

Tjänsteskrivelse 2016-03-07 

 

 

Dagens sammanträde 

Rektor Markus Ring och biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

 

Ordförande tackar för information 

 

________________ 
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§ 16/2017 Dnr 2017-54 623-4 

 

Begäran om skolskjuts till Naturbruksgymnasiet  

Svenljunga 

Arbetsutskottets beslut 
 

XXXXXXXXXXXXXXX beviljas taxi mellan Älekulla och Svenljunga tur och retur 
under resten av vårterminen 2017 

 

Ärendet 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ansöker om resestöd med taxi till 

och från skolan. XXXXXXXXXXXX bor hos sin familj i Älekulla och går på Na-

turbruksgymnasiet i Svenljunga. Med den kollektivtrafik som finns skulle det 

innebära restid på ca 2 timmar morgon och kväll vilket skulle innebära stor 

risk att xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inte kan slutföra sin utbildning. 

 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse 2017-02-21 

Ansökan 2017-02-21 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson föredrar ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofia Sjöstrand (L) föreslår att XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beviljas taxi mel-

lan Älekulla och Svenljunga tur och retur under resten av vårterminen 2017 

 

Beslutsgång 

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

 

 

________________ 
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§ 17/2017 Dnr 2017-24 291-2 

 

Förskola och skola i Fritsla 

Ärende 

Förskoleplatserna i Fritsla räcker inte för det behov som finns, detta konstate-

rades redan i lokalutredningen 2015. I samband med att en tillfällig skola 

byggs vid Kaskad så kan paviljong från Lyckeskolan eventuellt flyttas till 

Fritsla för att tillfälligt täcka behovet. 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras 

 

 

 

Ordförande tackar för information 

 

 

 

________________ 
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§ 18/2017  

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Dennis Reinhold redovisar några aktuella händelser. 

 

o För att rekrytera duktiga förskollärare och utveckla verksamheten disku-

terar förvaltningen att inrätta förskollärartjänster, på en tre-årsperiod, 

som i del av sin tjänst har ett särskilt utvecklingsuppdrag.   

o Förlikning har gjorts med Barn- och elevombudet. 

o Förvaltningen har fått en del ansökningar om utökade gymnasieplatser i 

fristående skolor att yttra oss om. 

o Dennis och Kenny har planerat att följa olika klasser, en heldag vid tre 

tillfällen. 

 
 

 

 

Ordförande tackar för informationen 

 

________________ 


