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Utbildningsnämndens protokoll 2022-04-22  

Tid och plats  
2022-04-22 klockan 10:30-10:45 i B-salen, Folkets hus Heby 

Beslutande ledamöter 
Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Britt Nilsson (S), Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Henrik Morell 
(C), Carin Bolander (C), Mattias Widén (SD) 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Leif Nilsson (S), Linda Johnsson (C) 

Övriga närvarande 

Karin Österlund, kvalitetscontroller/skolchef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Jenny Tobiasson, 
nämndsekreterare, Hanna Andersson, kommunjurist, Frida Lans, utredare/handläggare, Robert Pettersson, 
verksamhetsutvecklare digitalisering 

Tid och plats för justering 

Omedelbar justering, Folkets hus Heby. Övriga punkter behandlas i separat protokoll.  

Justerade paragrafer 
§ 40 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  
Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Göran Hillbom, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-22 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-04-22 

Datum då anslaget tas ned 
2022-05-14 

Underskrift 

_________________________  
Rebecka Berg 
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Innehållsförteckning 
Upphandling av skolskjuts av särskilda skäl ........................................................................................................................................... 4 
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Ubn § 40 Dnr UBN/2020:17 059 

Upphandling av skolskjuts av särskilda skäl 

Beslut 

• Västupplands Taxi AB tilldelas kontrakt i upphandling ”Skolskjuts på grund av särskilda 
skäl”.  

 

Sammanfattning  
Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Utbildningsnämndens nuvarande avtal för skolskjuts och elevresor av särskilda skäl löper ut 
2022-12-31 och förvaltningen har därför tagit fram underlag för en ny upphandling som 
utbildningsnämnden godkände på sitt sammanträde 18 mars (Ubn § 23/2022). På dagens 
sammanträde föreslår kommunjurist att utbildningsnämnden fattar ett tilldelningsbeslut.  

Upphandlingen ”Skolskjuts på grund av särskilda skäl” har annonserats i öppet förfarande. Endast 
ett anbud har inkommit. Anbudet uppfyller i upphandlingsdokumenten ställda ska-krav. Det 
offererade kilometerpriset, 35,25 kr, bedöms vara skäligt. Det offererade kilometerpriset är i nivå 
med det nuvarande, men kan komma att både öka och minska under avtalstiden, eftersom 
indexjustering kommer att tillämpas.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22 april 2022. 

 

Förslag 
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande, föreslår utbildningsnämnden besluta: 

• Västupplands Taxi AB tilldelas kontrakt i upphandling ”Skolskjuts på grund av särskilda 
skäl”.  

 

Förslagsordning 
Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 
Delges 
Kommunjurist/upphandlingsansvarig 
Handläggare skolskjuts 
Skolchef
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