
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1 (5) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2021-03-29 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Finabo, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Netpub-

licator), 29 mars kl. 09.00 – 12.40. Pauser 10:17-10:27. 12:00-

12:10. Del av sammanträde vid samma tid. 

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Bodil Wennerström  

 L Niklas Herneryd  

 C Ann-Christine Andreasson tjänstgör för Natalia 

E Henriksson (SD) 

§§ 27-30 

 SD Natalia E Henriksson §§ 31-42 

    

Övriga närvarande   

Ej tjänstgörande ersättare C Ann-Christine Andreasson §§ 31-42 

 S Daniel Fleck  

 S Yasin Abbes  

 V Arthur Thiry  

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef §§ 31-32 

  Marika Blomquist, enhetschef § 31 

  Marie Nemhed Gustafsson, kvalitetsutvecklare § 33 

  Sara Dahlin, verksamhetschef § 30 

   Malin Ankarstrand, enhetschef §§ 34-35 

  Lena Lindblad, inköpsstrateg § 39 

    

Adjungerande politiker S 
Jessica Rodén, ordförande kommunstyrelsen 

§§ 30, 34-

35 

 M Tomas Johansson, vice ordförande kommunsty-

relsen 

§§ 34-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna 2021-03-29 

  

Underskrifter Sekreterare     

  Anna Brogren   

     

 Ordförande  

  Leif Sternfeldt  

     

 Justerare  

 Elise Benjaminsson   
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 

 
Anslaget är publicerat 2021-03-30 - 2021-04-21 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Tilldelningsbeslut av inredning till Lyckeskolan § 39 
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§ 39/2021    Dnr 2021-32 611 

Tilldelningsbeslut av inredning till Lyckeskolan Arbetsut-

skottets förslag till beslut  

Arbetsutskottets beslut  
 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att tilldela i enlighet med 
följande, avseende inredning till Lyckeskolan: 
 
Område A och E (skolmöbler samt miljö och lobby) Input Interior AB 
 
Område D och H (kontorsmöbler samt arbetsstolar) Kinnarps AB 

 

Område A och E omfattar inventarier för ca 3 600 000 kr. 

Område D och H omfattar inventarier för ca 900 000 kr. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Leif Sternfeldt    Elise Benjaminsson 
Ordförande   Justerande 
 

 
Ärendet 
 

När Lyckeskolan står klar inför höstterminen 2021 behöver även möbler och 

annan lös inredning finnas på plats. När det kommer till upphandling och inköp 

av varor, tjänster och entreprenader har barn-och utbildningsnämndens arbets-

utskott rätt att fatta beslut på delegation gällande sådant som överstiger 30 

prisbasbelopp. Delegationen innefattar att godkänna förfrågningsunderlag, anta 

anbud, ingå, ändra förlänga och säga upp avtal (barn-och utbildningsnämndens 

beslut om delegation 2019-03-12, senast reviderad 2020-01-08, punkt 8.1.2 i 

delegationsordningen). 

 

I upphandlingsarbetet bland annat personal från Lyckeskolan (främst rektorer 

och biträdande rektor samt lärare) och upphandlingsenheten deltagit. Då Marks 

kommun är anslutna till SKL Kommentus ramavtal Möbler 2017 ska avrop ge-

nomföras därifrån, via så kallad förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs från 

följande produktområden:  

 

A. Skolmöbler  

D. Kontor och arbete  

E. Miljö och lobby  

H. Arbetsstolar 
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Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22, med följande förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att tilldela i enlighet med 

följande, avseende inredning till Lyckeskolan: 

Område A och E (skolmöbler 

samt miljö och lobby) 

Input Interior AB  

Område D och H (kontorsmöbler 

samt arbetsstolar) 

Kinnarps AB  

 
Dagens sammanträde 
 

Inköpsstrateg Lena Lindblad redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bodil Wennerström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att kostnadsspecifikationer enligt bilaga inkluderas i 

beslutet. 

 
Beslutsgång  

Elise Benjaminsson (M) avstår från att delta i beslut. 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas eller avslås, med 

tillägget kring kostnadsspecifikationer samt omedelbar justering, och finner att 

det antas. 

Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M): 

Jag konstaterar att varken arbetsutskott eller nämnd fått ta del av eller fattat 

beslut om kravspecifikation inför den förnyade konkurrensutsättningen. Således 

är det otydligt vilka krav som faktiskt ställts på leverantör inför det avrop som 

arbetsutskottet nu fattat beslut om. Det gäller till exempel förhållandet pris 

jämfört med andra ställda krav. 

Marks kommun och Barn- och utbildningsnämnden i synnerhet, står inför stora 

investeringar framgent, vilket kommer ställa krav på prioriteringar och ett kost-

nadsmedvetet arbete. 

_______________ 

Expedieras till: 

Verksamhetschef, grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning 

Rektor, Lyckeskolan 

Upphandlingsenheten 


