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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Beatrice Kakkuri och Sven Backlund samt fast-
ställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet 23.6.2015 och hålles till 
allmänt påseende torsdagen den 2.7.2015. 
 
----- 
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Annons / offertförfrågan på skolskjutsar och förskolskjutsar 2015-2016 /  
beställningstrafik 

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Bilagda information om upphandling av skolskjutsar har ingått i tidningen Syd-
Österbotten lördagen den 23 maj 2015, själva offerttexten har ingått under När-
pes stads hemsida, www.narpes.fi; Aktuellt. Lagstadgad upphandlingsanmälan 
har även gjorts i upphandlingsprogrammet "Hilma", eftersom upphandlingen 
överskrider gränsen 30.000 €. Offertförfrågan på skol- och förskolskjutsarna 
gäller för läsåret 2015-2016. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar annonserna/offertförfrågan på elevtransporter för 
läsåret 2015-2016. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar annonserna/offertförfrågan på elevtransporter för 
läsåret 2015-2016. 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2015-2016 /  
beställningstrafik i Pörtom upptagningsområde 

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2015-2016 
 
Skjutsplanerna för 2015-2016 (bildningsnämnden 18.5.2015 § 38) samt annon-
ser om anbudsbegäran på elevskjutsar (22.6.2015 § 45) ligger till grund för det-
ta ärende.  
 
Som helhet för Närpes stads skolväsende är den totala planeringen och upp-
handlingen fråga om ett stort helhetspussel som skall fungera under skolvarda-
gen. Totalt under räkenskapsåret 2014 skjutsades i medeltal (vt 2014 och ht 
2014): 50 förskolelever, 461 grundskolelever, 78 gymnasie-elever. Totalt 589 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
Det är skäl att notera att det är beställningstrafik som är konkurrensutsatt. 
 
Uppgifterna i offerterna är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Vissa uppgifter om skjutselever (med intyg) är konfidentiella. 

 
Pörtom upptagningsområde: 
 
Två offerter har kommit in. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett offert på beställningsturerna till och från Pör-
tom skola och förskola till ett dagspris på 325 €, inkl. moms.  
 
Ab W&H Servicetrafik Oy har gett offert på rutterna i Pörtom  till ett medel-
dagspris på 291,47 €, inkl. moms. 
 
Övrig beställningstrafik: 
 
På övrig beställningstrafik i Pörtom upptagningsområde har Bettes Taxi Ab Oy 
lämnat in anbud för rutt till Brännskogen. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2015-2016 i Pörtom upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna of-
ferter gällande beställningstrafik. 
 
Bettes Taxi Ab Oy 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller: Pörtom skola 
Elev bor på följande område: Brännskogsvägen 
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Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller:  
Pörtom skola, Pörtom förskola, samt anslutningstrafik till linjebussar Närpes 
högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Sanelidvägen, Högbackvägen, Sjettpottsvägen, Karkåsvägen, Mossasvägen, 
Ryttåsvägen, Mattlarsvägen, Sjättåget, Vasavägen, Fräksmosståget, Piparsid-
tåget, Österlandsvägen, Korpbäcksvägen, Valsåsvägen, Sanelidsvägen,  
Sommarbackvägen, Sidbäcksvägen 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Kerstin Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2015-2016 / 
beställningstrafik i Övermark upptagningsområde 

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2015-2016 
 
Skjutsplanerna för 2015-2016 (bildningsnämnden 18.5.2015 § 38) samt annon-
ser om anbudsbegäran på elevskjutsar (22.6.2015 § 45) ligger till grund för det-
ta ärende.  
 
Som helhet för Närpes stads skolväsende är den totala planeringen och upp-
handlingen fråga om ett stort helhetspussel som skall fungera under skolvarda-
gen. Totalt under räkenskapsåret 2014 skjutsades i medeltal (vt 2014 och ht 
2014): 50 förskolelever, 461 grundskolelever, 78 gymnasie-elever. Totalt 589 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
Det är skäl att notera att det är beställningstrafik som är konkurrensutsatt. 
 
Uppgifterna i offerterna är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Vissa uppgifter om skjutselever (med intyg) är konfidentiella. 

 
Frönäs: 
 
På Frönäs-rutterna har två offerter kommit in. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett offert på 07.55 Frönäs - Övermark samt re-
turer Övermark – Frönäs kl. 12.50, 14.50 och 15.35. Offerten är på 355 €, inkl. 
moms. Bussen kan till samma pris köra 8.20 från Övermark – Åsvägen och till 
Yttermark skola.  
 
Ab W&H Servicetrafik Oy har gett offert 07.50 Frönäs – Övermark samt returer 
Övermark – Frönäs kl 12.50, 14.50 och 15.35. Offerten är på 313 € inkl. moms. 
 
Övrig beställningstrafik: 
 
På övrig beställningstrafik i Övermark upptagningsområde har Taxi Stig Fors-
ström lämnat in anbud. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2015-2016 i Övermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna 
offerter gällande beställningstrafik. 
 
Taxi Stig Forsström 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller:  
Övermark skola, Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / Närpes 
högstadieskola och Närpes gymnasium. 
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Eleverna bor på följande områden: 
Nyby, Riksåttan, Fållbäcken, Källmossavägen, Rangsbyvägen, Vasavägen,  
Häggnäs, Stenforsen, Sjovallsvägen och Gabbelstået; på em.: tillägg av Räfs-
bäcken, Källmossen och Pörtmossen 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller: 
Övermark skola och Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / När-
pes högstadieskola och Närpes gymnasium. 
Frönäs-Övermark 7.50 returer Övermark-Frönäs 12.50, 14.50 samt 15.35.  
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Kerstin Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2015-2016 /  
beställningstrafik i Mosebacke upptagningsområde 

 
Bilaga A-B 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

 
Anbudsrundan inför läsåret 2015-2016 
 
Skjutsplanerna för 2015-2016 (bildningsnämnden 18.5.2015 § 38) samt annon-
ser om anbudsbegäran på elevskjutsar (22.6.2015 § 45) ligger till grund för det-
ta ärende.  
 
Som helhet för Närpes stads skolväsende är planeringen och upphandlingen 
fråga om ett stort helhetspussel som skall fungera under skolvardagen. Totalt 
under räkenskapsåret 2014 skjutsades i medeltal (vt 2014 och ht 2014): 50 för-
skolelever, 461 grundskolelever, 78 gymnasie-elever. Totalt 589 barn och ung-
domar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
Det är skäl att notera att det är beställningstrafik som är konkurrensutsatt. 
 
Uppgifterna i offerterna är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Vissa uppgifter om skjutselever (med intyg) är konfidentiella. 
 
Mosebacke: 
 
Två anbud har kommit in. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy ger en offert på 310 €, inkl. moms och Ab W&H Ser-
vicetrafik Oy ger en offert med ett medeldagspris på186,28 €, inkl. moms. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2015-2016  i Mosebacke upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med gi-
ven offert gällande beställningstrafik. 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller: 
Mosebacke skola, Mosebacke förskola, Närpes högstadieskola samt Närpes 
gymnasium 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Österskogsvägen, Svartbäck Östra, Svartbäcksvägen, Östra linjen, Torparvä-
gen, Molnmossvägen, Vettmossvägen, Kvarnvägen, Lundvägen, Johannes-
bergsvägen, Östanåkersvägen, Torpgränd 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikant skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
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ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Kerstin Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2015-2016 /  
kompletterande beställningstrafik i tre upptagningsområden / Stenbackens  
skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola  
 

 
Bilaga A 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2015-2016 
 
Skjutsplanerna för 2015-2016 (bildningsnämnden 18.5.2015 § 38) samt annon-
ser om anbudsbegäran på elevskjutsar (22.6.2015 § 45) ligger till grund för det-
ta ärende.  
 
Som helhet för Närpes stads skolväsende är den totala planeringen och upp-
handlingen fråga om ett stort helhetspussel som skall fungera under skolvarda-
gen. Totalt under räkenskapsåret 2014 skjutsades i medeltal (vt 2014 och ht 
2014): 50 förskolelever, 461 grundskolelever, 78 gymnasie-elever. Totalt 589 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
Det är skäl att notera att det är beställningstrafik som är konkurrensutsatt. 
 
Uppgifterna i offerterna är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Vissa uppgifter om skjutselever (med intyg) är konfidentiella. 

 
Upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola och 
Pjelax skola: 
 
Det finns behov av beställningstrafik som kompletterar befintlig linjetrafik med 
buss. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett offert på beställningsturerna:  
 
Råskogen -Vadvägen - Stenbackens skola, tre turer per dag. 
 
Kl. 8.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS–Nämpnäs-Töjby-Helenelund-Träskböle-
Nixmossa. 14.20 VNS-Nämpnäs, Töjby-Helenelund-Träskböle. 
 
12.55 Mosebacke skola-Bäckliden, 13.15 Pjelax skola-Skrattnäs. 13.07 Pjelax 
skola-Närpes. Bäckliden-Pjelax skola tur och retur. 15.30 Pjelax skola-Närpes.  
 
12.50 Stenbackens skola-Knåpnäs. 
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2015-2016 i upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola 
och Pjelax skola till ett dagspris i enlighet med given offert gällande komplette-
rande beställningstrafik. 
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Ingves & Svanbäck Ab Oy 
Beställningstrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller: upptagningsområden för Stenbackens skola, 
Västra Närpes skola och Pjelax skola. 
 
Råskogen -Vadvägen - Stenbackens skola, tre turer per dag. 
 
Kl. 8.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS–Nämpnäs-Töjby-Helenelund-Träskböle-
Nixmossa. 14.20 VNS-Nämpnäs, Töjby-Helenelund-Träskböle. 
 
12.55 Mosebacke skola-Bäckliden, 13.15 Pjelax skola-Skrattnäs. 13.07 Pjelax 
skola-Närpes. Bäckliden-Pjelax skola tur och retur. 15.30 Pjelax skola-Närpes.  
 
12.50 Stenbackens skola-Knåpnäs. 
 
Eleverna  bor på ovannämnda upptagningsområden. 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Kerstin Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
--------------- 
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Komplettering av beställningstrafik/matartrafik till linjebussarna i 
Töjby upptagningsområde inför läsåret 2015-2016 

 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2015-2016 
 
Efter att alla anbuden öppnats och protokollförts noterades att matartrafiken till 
linjebussarna i Töjby inte täcktes av något anbud som kommit in. 
 
Vid kontakt med den trafikant som innevarande läsår skött om denna matartra-
fik kom det fram att ett anbud uppgjorts men av någon orsak inte postats. 
 
Det är viktigt med denna trafik i Töjby-området och nuvarande trafikant har 
skött skjutsarna väl. 
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-ger skolsektorns tjänstemän fullmakt att förhandla om dagspris och teckna av-
tal med nuvarande trafikant, Taxi Kent Björkblom i Töjby upptagningsområde 
inför läsåret 2015-2016. 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanten skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 

 

§ 52, BILDN 2015-06-22 18:00 Sida 14



Icke upphandlingsbar kollektivtrafik inför läsåret 2015-2016 / elevskjutsar i  
linjebussar 

 
 

Bilaga  A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 
Skjutsplanerna för 2015-2016 (bildningsnnämnden 18.5.2015 § 38) samt an-
nonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (22.6.2015 § ) ligger till grund för 
detta ärende.  
 
Som helhet för Närpes stads skolväsende är den totala planeringen och upp-
handlingen fråga om ett stort helhetspussel som skall fungera under skolvarda-
gen. Totalt under räkenskapsåret 2014 skjutsades i medeltal (vt 2014 och ht 
2014): 50 förskolelever, 461 grundskolelever, 78 gymnasie-elever. Totalt 589 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
I bildningsnämndens offertförfrågan inför 2015-2016 ingick följande bl.a. följan-
de klarläggande: 
” Observera att busslinjer som köps upp av Närings-, trafik och miljöcentralen 
(Ely-centralen) samt övriga linjebussar som trafikerar enligt godkänt trafiktill-
stånd berörs inte av denna offertförfrågan, men bussbolagens uträkningar för 
linjetrafik per elev/fordon skall likväl tydligt framgå av excel-filer. Uträknings-
grunden, dvs. vilken grundtaxa som används (Matkahuoltos taxa?) jämte den 
rabatt som beviljas på taxorna skall klart framgå. Linjebussarnas uträkningar 
justeras an efter hur eleverna i verkligheten använder linjebussarna under 
kommande läsår.” 
  
Bussarnas linjetrafik, som utgör merparten och tyngdpunkten i skol-
skjutssystemet i Närpes stad, är således undantagna upphandlingen, men 
det är ändå viktigt att vi får ett gällande dagspris som grund för faktureringen 
inkommande läsår därför har bussbolagen att i samband med upphandlingen 
årligen räkna ut vad turerna med linjebussarna kostar fördelat per enhet. Faktu-
reringen av linjebussar kan variera i viss mån under ett läsår, beroende om 
skjutselever tillkommer eller faller bort. 
 
Uppgifterna om dagspris för linjetrafik är i beredningsskedet inte offentli-
ga handlingar. Vissa uppgifter om skjutselever (med intyg) är konfidenti-
ella. 
 
Ekonomichefens beredningsförslag: 
 

 Bildningsnämnden 
- tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar i linjetra-
fik för läsåret 2015-2016 till ett dagspris i enlighet med given uträkning gällande 
icke upphandlingsbar kollektivtrafik. För elevskjutsar i linjetrafik faktureras enligt 
verklig användning under läsårets gång, dvs dagspriset varierar: 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy  
Detta är fråga om icke upphandlingsbar linjetrafik 
Skoldistrikt som avtalet gäller: 
Närpes högstadieskola, Närpes gymnasium, Mosebacke, Pjelax, Pörtom, Sten-
backen , Västra Närpes,  Yttermark, och Övermark skolor. 
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Eleverna bor  bl.a. på följande områden: 
Pörtom, Elgmossa, Sidbäck, Östra byn, Sommarback, Pörtbäcken, Pörtmossa, 
Övermark, Granfors, Källmossa, Räfsbäck, Tuvas, Yttermark, Knösen, Pellfolk-
backen, Risåsen, Granlid, Svedjebäck, Orrgärdsåsen, Pottan, Törvesåsen, 
Molnmossvägen, Näverås, Norra Näsby, Pjelax, Bäckliden, Gottböle, Böle, 
Kaldnäs, Stobacka, Svalskulla, Svedan, Klobben, Skrattnäs, Kaskö, Benvik och 
Bäckby. Töjby, Helenelund, Träskböle, Rangsby, Långvik,  Norrnäs, Nässka-
tan,  Nämpnäs, Kalax, Tjärlax. 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fakto-
rer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordonen 
samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås är ob-
ligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi och 
buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera och/eller omförhandla skjutsar i linjetrafik ifall behov av för-
ändringar föreligger under läsårets gång. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Kerstin Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
--------------- 
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Direktionernas verksamhetsberättelse 2014 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Skolornas direktioner har till bildningsnämnden inlämnat sina verksamhetsbe-
rättelser för år 2014 (Bilaga A ). 
 
Av verksamhetsberättelserna framgår antalet möten som direktionerna haft 
samt vilka de viktigaste ärendena under kalenderåret har varit. 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar direktionernas verksamhetsberättelser för år 2014 
till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Skolkuratorns verksamhetsberättelse 2014-2015 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Skolkuratorerna Katarina Källberg och Johanna Aspelin-Wikman har till bild-
ningsnämnden inlämnat sin verksamhetsberättelse för läsåret 2014-2015 (Kon-
fidentiell Bilaga A).  
 
Verksamhetsberättelsen visar på den bredd som skolkuratorernas arbete inne-
bär. Med anledning av att verksamhetsberättelsen är konfidentiell sker före-
dragningen muntligt på nämndens möte. 
 
  

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar skolkuratorernas verksamhetsberättelse över läs-
året 2014-2015 till kännedom. 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Utvärdering av läsårsplanerna läsåret 2014-2015 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Enligt stadsrådets förordning om utvärdering av utbildning och GrUL 21 § och 
GymnL är utbildningsanordnare skyldig att utvärdera den utbildning som ges. 
Skolorna skall i början av varje läsår göra en läsårsplan i enlighet med anvis-
ningarna i den kommunala läroplanen. I slutet av läsåret bör planen utvärderas 
för att kunna utgöra grund för skolutveckling och grund för behövliga ändringar i 
följande läsårsplan. Skolornas rektorer har i samråd med skolans personal gjort 
utvärderingarna, som sedan godkänts av respektive skolas direktion. 
 
Skolornas direktioner har utvärderat läsårets verksamhet 2014-2015 och in-
lämnat bilagda utvärderingar (Bilaga A). 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar respektive direktions utvärdering av läsårsplanen 
till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av fortbildningsplan för läsåret 2015-2016 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Lärarna har tre obligatoriska fortbildningsdagar varje läsår. I Närpes samkörs 
två läsår så att man under den tiden skall ha deltagit i totalt sex fortbildningsda-
gar. En del av dessa dagar arrangeras av bildningsdirektören och är obligato-
riska för samtliga lärare och en del fortbildningsdagar ansvarar den enskilda lä-
raren för att de genomförs. Detta ger en större flexibilitet för både arbetsgivare 
och arbetstagare. Läsåren 2015-2017 utgörs av en gemensam fortbildningspe-
riod.  
 
Under läsåret 2015-2016 kommer obligatorisk och frivillig fortbildning att ordnas 
av bildningsnämnden enligt Bilaga A. 
 
Personalens fortbildning inleds den 7.8 med en gemensam obligatorisk fortbild-
ningsdag. Förskollärarna har en halv dag obligatorisk fortbildning denna dag 
medan alla andra har en hel dag obligatorisk fortbildning. Förmiddagen ägnas 
åt allmän information inför läsåret och föreläsning om kommunikation och kris-
kommunikation. Med tanke på läroplanen 2016 så kommer andra halvan av 
dagen för lärarna att vikas för det temat där CLL vid ÅA handhar innehåll och 
genomförande i enlighet med läroplansgrunderna. Skolgångsbiträden och eftis-
personal får under eftermiddagen kunskap i språkets betydelse ur sitt arbets-
perspektiv.  
 
Under läsåret kommer förskollärarna att ha ytterligare två obligatoriska fortbild-
ningsdagar kring sin nya läroplan med fokus på de fyra lärområdena i läropla-
nen. Den första fortbildningsdagen ordnas onsdagen den 4.11 och den andra 
dagen ordnas under vårterminen 2016. Datum för vårens fortbildning är ännu 
oklar. Dessa två fortbildningsdagar kommer att fungera som stöd för utvecklan-
det, skrivandet och genomförandet av den nya lokala läroplanen för förskolan.  
 
Våren 2016 kommer lärarna i åk 1-9 att ha ytterligare en fortbildningsdag kring 
den nya läroplanen. Datum för den dagen måste planeras lite senare utgående 
från hur arbetet med den lokala läroplanen framskrider. Förutom eventuell ex-
tern input under den dagen kan även tid användas för de olika ämnesgrupper-
na att diskutera innehållet i läroplanen. 
 
Gymnasiets lärare deltar förutom den 7.8 även i fortbildning tillsammans med 
Vi7 skolorna. På hösten har man fortbildning den 4-5.9 (1 fb dag) och på våren 
kommer man troligen också att ha en gemensam fortbildningsdag. Förutom  
den nya läroplanen kommer fokus att vara på digitaliseringen av studentskriv-
ningarna.  
 
23-24 oktober 2015 ordnas en frivillig fortbildningsdag kring temat jämställdhet i 
utbildningen. Det är PeD Mia Heikkilä som föreläser under temat ”En utbild-
ningsmiljö för alla”. Föreläsningen finansieras via CLL vid ÅA.  Denna fortbild-
ningsdag passar även in i Närpes stads strävan via den nya Jämställdhetspla-
nen att personalen skall få fortbildning i och kunskap om jämställdhet. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner bilagda förslag till fortbildningsplan för läsåret 
2015-2016. 
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Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Utlåtande om jämställdhetsplan för Närpes stad 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Arbetsgruppen för utarbetande av en jämställdhetsplan i Närpes stad har av 
alla nämnder, råd och politiska organ begärt ett utlåtande om utkastet till jäm-
ställdhetsplan (Bilaga A). 
 
Bildningsnämnden bör ge ett utlåtande till arbetsgruppen med fokus på sidorna 
9-11 i planen. 
 
En jämställdhetsplan ska beakta många olika aspekter av vardagen hos de 
kommunala sektorerna. Arbetsgruppen har gjort ett gediget arbete där man 
samlat begrepp, fakta, lagtexter och konkreta åtgärdsförslag i en lättläst och 
användbar plan.  
 
Skolornas rektorer har tillsammans med bildningsdirektören gått igenom planen 
och speciellt har man fokuserat på den del som berör utbildningen. 
 
För bildningsnämndens del önskas att följande åsikter skall beaktas i det fort-
satta arbetet med planen: 
 
Sidan 10, artikel 13, Jämställdhetsintegrering.  
En skild jämställdhetsplan i varje skola är inte det rätta sättet att angripa eller 
synliggöra jämställdhet. Om stadsfullmäktige anser att det måste finnas en skild 
plan om jämställdhet i skolan så bör hela skolväsendet göra en gemensam så-
dan. Skolvisa planer tar mycket tid av rektorerna i anspråk och problematiken 
inom jämställdheten torde vara ganska likartade i skolorna. Små skillnader mel-
lan de olika stadierna kan förstås finnas.  Däremot anser vi att jämställdheten i 
skolan i textform skall finnas i vår nya läroplan som tas i bruk 1.8.2016. Där kan 
man tydligt ta fram det som är skolans värdegrund och där kan jämställdheten 
synliggöras. Varje skola kan sedan i sin läsårsplan kort ta fram de punkter som 
man vill synliggöra inom temat jämställdhet under läsåret. I utvärderingen av 
läsårsplanen blir det då naturligt att utvärdera även jämställdheten. På så vis 
kan även bildningsnämnden följa med arbetet med jämställdhet i skolorna. 
 
Sidan 10, artikel 13, Motverka och förebygga uppkomsten av stereotypa upp-
fattningar. 
Detta med läromedel är inte så enkelt som att bara välja bort ett läromedel om 
man upplever att ngn del av det inte uppfyller jämställdhetskraven. På svenska 
i Finland har vi inte så många olika läromedel att välja emellan så att man bara 
på basen av jämställdhet skall välja att köpa boken eller rata den. Däremot är 
det viktigt att pedagogen i sin undervisning är väl förtrogen med läromedlets 
eventuella brister och på så sätt kan uppmärksamma detta för eleverna. Vad 
gäller uppföljningen så förespråkar vi att det bara står kontinuerligt eftersom en 
skolvis jämställdhetsplan inte förespråkas. 
 
Sidan 11, artikel 16, Att prioritera tillhandahållandet av likvärdig kommunal eller 
privat barnomsorg. 
Såvida formuleringen innebär att kvalitet och innehåll skall vara likvärdigt mel-
lan kommunal och privat barnomsorg så omfattas denna formulering. 
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Som en del av skolornas fortbildningsplan läsåret 2015-2016 kommer en fort-
bildningsdag att handla om jämställdhet i utbildningen med PeD Mia Heikkilä 
som föreläsare. Temat är aktuellt och lämpar sig väl med tanke på den nya 
jämställdhetsplanen i Närpes stad. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden avger ovanstående text som utlåtande på Jämställdhetspla-
nen i Närpes stad. 
 

Beslut: 
Ledamot Anders Norrback föreslog följande tillägg till utlåtandet till jämställd-
hetsplanen: 
Inom skolsektorn bör man tillgodose att eleverna har kvinnliga och manliga fö-
rebilder i skolvardagen. 
Bildningsnämnden omfattade enhälligt förslaget. 
 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna bildningsdirektörens förslag och 
ledamot Norrbacks tilläggsförslag. 
 
 
--------------- 
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Till Kännedom 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
1. KI från direktionen vid Närpes gymnasium 
2. KI från direktionen vid Stenbackens skola. 
3. KI från direktionen vid Pjelax skola. 
4. KI från direktionen vid Övermark skola. 
5. KI från direktionen vid Pörtom skola. 
6. KI från direktionen vid Västra Närpes skola. 
7. KI från direktionen vid Närpes gymnasium 
8. KI från direktionen vid Mosebacke skola 
9. KI från direktionen vid Yttermark skola 

 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkterna 1-9 till kännedom. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av vicerektor vid Närpes gymnasium 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör utse en vicerektor för Närpes gymnasium under tiden 
som nuvarande vicerektor Lilian Söderling är ledig från sin tjänst. Lärarkollegiet 
har behandlat frågan och föreslår enhälligt att Maria Enroth väljs till vicerektor 
för tiden 1.8.2015-30.6.2016. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Maria Enroth till vicerektor för Närpes gymnasium för 
tiden 1.8.2015-30.6.2016. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §43, §44, §45, §55, §56, §57, §59, §60 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §46, §47, §48, §49, §50, §51, 
§52, §53, §54, §58, §63 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§ 61, 62, 64   14 dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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