
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(3) 

2021-04-14 

 
 

 

  

 

Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 14 april, 2021 kl 08:30 – 09:00 

 

Beslutande 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Susan Palm (M) 

Övriga närvarande Kim Holmberg nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

 

 

 

 

Utses att justera Matilda Lundberg (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Barn- och utbildningskontoret 2021-04-14 Paragrafer § 21 

Underskrift Sekreterare 

 

 

_______________________________ 

 

 Kim Holmberg  

Ordförande 

 

________________________________ 

 

 Susanne Bygdén  

Justerare 

 

________________________________ 

 

 Matilda Lundberg  

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Anslaget sätts upp 2021-04-14 Anslaget tas ned 2021-05-05 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift _______________________ 
 

 Kim Holmberg  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 
Au § 21 Dnr 2021/000036 05 
Upphandling taxi/skolbil för grund-, sär- och gymnasiesärskola 3 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 21 Dnr 2021/000036 05 
 
Upphandling taxi/skolbil för grund-, sär- och gymnasiesärskola 
 
Ärende 
Information om utfall av pågående upphandling av skolbil. Beslut om 
tilldelning av avtal beslutas av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Tidigare avtal beträffande taxiskjutsar för grund-, sär- och gymnasiesärskola 
upphör 2021-06-30. Arbetet med en ny gemensam upphandling av dessa 
taxiskjutsar har utförts med hjälp av upphandlingsavdelningen i Umeå 
kommun. 
 
Upphandlingen avser avtalsperioden 2021-07-01 -2023-06-29 med 
möjlighet till tolv månaders plus tolv månaders förlängning. 
Anbudsförfrågan gäller lägsta pris. Avtalet tecknas med en entreprenör. 
 
Förvaltningsadministratör Kim Holmberg redogör för ärendet 
 
Beslutsunderlag 
- Annons 
- Avtalsvillkor 
- Protokollsutdrag 2021-03-30 § 24 Upphandling taxi/skolbil för grund-, 
sär- och gymnasiesärskola 
- Anbudssammanställning Vännäs 
- Kvalificeringsammanställning Vännäs 
- Utvärderingsprotokoll Vännäs 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner den summering 
och utvärdering av anbud taxiskjutsar grund-, sär- och gymnasiesärskola 
som utförts av Umeå kommuns upphandlingsavdelning.  
 
Avtal tilldelas Björkstadens Beställningscentral AB, organisationsnummer 
556854-8209, som det för kommunen förmånligaste. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner den summering 
och utvärdering av anbud taxiskjutsar grund-, sär- och gymnasiesärskola 
som utförts av Umeå kommuns upphandlingsavdelning.  
 
Avtal tilldelas Björkstadens Beställningscentral AB, organisationsnummer 
556854-8209, som det för kommunen förmånligaste. 
_____                
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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