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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 Senada Arnautovic samt 
fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet onsdagen den 
22.6.2016 och hålles till allmänt påseende 30.6.2016. 
 
----- 
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Annons / upphandling av vissa elevtransporter inför läsåret 2016- 2017 /  
Närpes stad  

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Bilagda information om upphandling av elevtransporter har ingått i tidningen 
Syd Österbotten lördagen den 21 maj 2016, själva anbudstexten har ingått un-
der Närpes stads hemsida, www.narpes.fi; Aktuellt. Lagstadgad upphandlings-
anmälan har även gjorts i upphandlingsprogrammet "Hilma", eftersom upp-
handlingen överskrider gränsen 30.000 €. Anbudsförfrågan på skol- och för-
skolskjutsarna gäller för läsåret 2016-2017. 
 

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

Bildningsnämnden antecknar annonserna/anbudsförfrågan på elevtransporter 
inför läsåret 2016-2017. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar annonserna/anbudsförfrågan på elevtransporter 
inför läsåret 2016-2017. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Protokoll fört över öppnandet av anbud på elevtransporter inför läsåret  
2016-2017 - till kännedom 

 
 

Bilaga A 
 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Det är en långvarig kutym inom bildningsavdelningen att föra protokoll över när 
anbud i slutna kuvert öppnas. Anbud i slutna kuvert för elevtransporterna inför 
läsåret 2016-2017 skulle vara skolkansliet tillhanda senast måndagen den 6 
juni 2016.  Protokoll över öppnandet fördes tisdagen den 7 juni 2016 kl. 13.20-
13.30. Bilaga A. 
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar förfarandet till kännedom. 

 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar förfarandet till kännedom. 
 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2016-2017 /  
elevtransporter i Pörtom upptagningsområde 

 
Bilaga A-D 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden (11.5.2016 § 33) samt 
redogörelse för annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (bildningsnämn-
den 21.6.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur–retur per skoldag.  
 
I detta fall är det fråga om kompletterande upphandling till den öppna kollektiv-
trafiken: 
 
 A) Elevskjutsar, Brännskogen, se skjutsplan Pörtom förskola och skola 

 
B) Övriga elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den öppna kollek-
tivtrafiken dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Pörtom förskola och skola samt 
för ev. matartrafik  till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjutsplan 
för Närpes högstadieskola  samt Närpes gymnasium. 
 
Uppgifter i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar.  
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 

 
Pörtom upptagningsområde: 
 
Bettes Taxi Ab Oy har lämnat in anbud på rutt till och från Brännskogen. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett anbud på elevtransporter för Pörtom försko-
la och skola och Ab W&H Servicetrafik Oy har gett anbud på elevtransporter för 
Pörtom skola och förskola samt för matartrafik för vissa elever i Närpes hs och 
Närpes gy. Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor.  
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av elevtransporter läs-
året 2016-2017 i Pörtom upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med giv-
na anbud. 
 
Bettes Taxi Ab Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller: Pörtom förskola och skola 
Elever bor på följande område: Brännskogsvägen 
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Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
Pörtom skola, Pörtom förskola, samt anslutningstrafik till linjebussar Närpes 
högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Sanelidvägen, Högbackvägen, Sjettpottvägen, Karkåsvägen, Laplomvägen, 
Mossasvägen, Ryttåsvägen, Mattlarsvägen, Sjättåget, Vasavägen, Fräksmoss-
tåget, Piparsidtåget, Österlandsvägen, Valsåsvägen, Sanelidsvägen, Riksåttan. 
 
- 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 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av elevtransporter läs-
året 2016-2017 i Pörtom upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med giv-
na anbud. 
 
Bettes Taxi Ab Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller: Pörtom förskola och skola 
Elever bor på följande område: Brännskogsvägen 
 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
Pörtom skola, Pörtom förskola, samt anslutningstrafik till linjebussar Närpes 
högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Sanelidvägen, Högbackvägen, Sjettpottvägen, Karkåsvägen, Laplomvägen, 
Mossasvägen, Ryttåsvägen, Mattlarsvägen, Sjättåget, Vasavägen, Fräksmoss-
tåget, Piparsidtåget, Österlandsvägen, Valsåsvägen, Sanelidsvägen, Riksåttan. 
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- 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. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2016-2017 / 
elevtransporter i Övermark upptagningsområde 

 
Bilaga A-D 

 
 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden (11.5.2016 § 33) samt 
redogörelse för annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (bildningsnämn-
den 21.6.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur–retur per skoldag.  
 
I detta fall är det fråga om kompletterande upphandling till den öppna kollektiv-
trafiken: 
 
A) Elevskjutsar, Frönäsrutterna, se skjutsplan Övermark förskola och skola 
samt matartrafik till Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium 
 
B) Övriga elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den  öppna kol-
lektivtrafiken dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Övermark förskola och skola 
samt för ev. matartrafik till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjuts-
plan för Närpes högstadieskola  samt Närpes gymnasium. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 
 
Övermark upptagningsområde: 

 
Frönäs 
 
På Frönäs-rutterna har två anbud kommit in.  
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy samt Ab W&H Servicetrafik Oy har gett anbud på 
Frönäs-rutterna. Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor. 
 
Övrig beställningstrafik: 
 
På övrig beställningstrafik i Övermark upptagningsområde har Taxi Stig Fors-
ström som lämnat in ett heltäckande anbud. 
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Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2016-2017 i Övermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna 
offerter gällande beställningstrafik. 
 
Taxi Stig Forsström 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
Övermark skola, Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / Närpes 
högstadieskola och Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Valsberg, Riksåttan, Fållbäcken, Källmossvägen, Tunavägen, Rangsbyvägen, 
Vasavägen, Stenforsen, Sjovallsvägen och Gabbelstået; på em. med tillägg av 
Räfsbäcken, Källmossen och Pörtmossen 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Övermark skola och Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / När-
pes högstadieskola och Närpes gymnasium. 
Frönäs-rutterna: 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 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2016-2017 i Övermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna 
offerter gällande beställningstrafik. 
 
Taxi Stig Forsström 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
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Övermark skola, Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / Närpes 
högstadieskola och Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Valsberg, Riksåttan, Fållbäcken, Källmossvägen, Tunavägen, Rangsbyvägen, 
Vasavägen, Stenforsen, Sjovallsvägen och Gabbelstået; på em. med tillägg av 
Räfsbäcken, Källmossen och Pörtmossen 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Övermark skola och Övermark förskola och anslutningstrafik till linjetrafik / När-
pes högstadieskola och Närpes gymnasium. 
Frönäs-rutterna: 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 . 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2016-2017 / 
elevtransporter i Yttermark upptagningsområde 

 
Bilaga A-C 
 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden 11.5.2016 § 33) samt 
annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (11.5.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
I detta fall är det fråga om kompletterande upphandling till den öppna kollektiv-
trafiken: 

 
Elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den  öppna kollektivtrafiken  
dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Yttermark förskola och skola samt för ev. 
matartrafik till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjutsplan för När-
pes högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 

 
Yttermark: 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy och Ab W&H Servicetrafik Oy har gett anbud. Anbud 
och anbudsjämförelse framgår av bilagor.  
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2016-2017  i Yttermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med given 
offert gällande beställningstrafik. 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik i Yttermark upptagningsområde 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Yttermark skola och Yttermark förskola, nuvarande och tidigare språkklassele-
ver som bor i Närpes centrum samt anslutningstrafik till linjetrafik / Närpes hög-
stadieskola samt Närpes gymnasium.  
 
Eleverna bor på följande områden: 
Yttermark, samt elever i språkklassen (även tidigare språkklasselever) från 
centrumområdet. 
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- 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-
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 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2016-2017  i Yttermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med given 
offert gällande beställningstrafik. 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik i Yttermark upptagningsområde 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Yttermark skola och Yttermark förskola, nuvarande och tidigare språkklassele-
ver som bor i Närpes centrum samt anslutningstrafik till linjetrafik / Närpes hög-
stadieskola samt Närpes gymnasium.  
 
Eleverna bor på följande områden: 
Yttermark, samt elever i språkklassen (även tidigare språkklasselever) från 
centrumområdet. 
 
- 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-
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 . 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2016-2017 /  
elevtransporter i Mosebacke upptagningsområde 

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden (11.5.2016 § 33) samt 
redogörelse för annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (bildningsnämn-
den 21.6.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
I detta fall är det fråga om kompletterande upphandling till den öppna kollektiv-
trafiken: 

   
Elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den öppna kollektivtrafiken  
dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Mosebacke förskola och skola samt för 
Närpes högstadieskola samt Närpes gymnasium, se skjutsplaner för dessa en-
heter. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 

 
Mosebacke upptagningsområde: 
 
Två anbud har kommit in. Ingves & Svanbäck Ab Oy och Ab W&H Servicetrafik. 
Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2016-2017  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, Vestersvägen, Bågvägen, 
Kristinestadsvägen, Lindebäcksvägen, Vidlundsvägen, Lundvägen, Frihetssti-
gen, Johannesbergsvägen, Östanåkersvägen. 
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- 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-
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 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2016-2017  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, Vestersvägen, Bågvägen, 
Kristinestadsvägen, Lindebäcksvägen, Vidlundsvägen, Lundvägen, Frihetssti-
gen, Johannesbergsvägen, Östanåkersvägen. 
 
- 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-
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. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2016-2017  
elevtransport / matartrafik till linjebussarna i Töjby upptagningsområde  

 
 

Bilaga A-B 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden (11.5.2016 § 33) samt 
redogörelse för annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (21.6.2016 § 43) 
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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
I detta fall är det matartrafiken till linjebuss i Töjby upptagningsområde som är 
konkurrensutsatt.  
 
Uppgifter i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 
 
Taxi Kent Björkblom har lämnat in anbud på matartrafiken. 

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med Taxi Kent Björkblom enligt anbud i Töjby upptagningsområ-
de inför läsåret 2016-2017 för att sköta matartrafiken på området Blaxnäs-
Norrbackvägen till och från linjebuss som trafikerar i upptagningsområdet. 
 
- 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 anbudsunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med Taxi Kent Björkblom enligt anbud i Töjby upptagningsområ-
de inför läsåret 2016-2017 för att sköta matartrafiken på området Blaxnäs-
Norrbackvägen till och från linjebuss som trafikerar i upptagningsområdet. 
 
- 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 anbudsunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten . 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2016-2017 /  
kompletterande beställningstrafik i tre upptagningsområden / Stenbackens  
skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola  
 

 
Bilaga A-C 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 

Anbudsrundan inför läsåret 2016-2017 
 
Skjutsplaner för läsåret 2016-2017 (bildningsnämnden (11.5.2016 § 33) samt 
annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (21.6.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
I detta fall är det fråga om kompletterande trafik till den öppna kollektivtrafiken. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella. 
 
Upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola och Pjelax 
skola: 
 
Det finns behov av beställningstrafik som kompletterar befintlig linjetrafik med 
buss i dessa upptagningsområden. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett anbud på de kompletterande beställningstu-
rerna:  
 
Stenbackens skola: 12.50 och 14.50 Knåpnäs. 12.50 och 14.50 övrigas hem-
färd. 
 
Västra Närpes skola: 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, Pjelax skola: 13.10 Böle, 13.10 Skrattnäs, 
15.30 Böle  
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2016-2017 i upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola 
och Pjelax skola till dagspris i enlighet med givna anbud gällande den komplet-
terande beställningstrafik. 
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Ingves & Svanbäck Ab Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområden som avtalet gäller: upptagningsområden för Stenbackens 
skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola. 
 
Stenbackens skola: 12.50 och 14.50 Knåpnäs. 12.50 och 14.50 övrigas hem-
färd. 
 
Västra Närpes skola: Kl. 8.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS–Nämpnäs-Töjby-
Helenelund-Träskböle-Nixmossa. 14.20 VNS-Nämpnäs, Töjby-Helenelund-
Träskböle. 
 
Mosebacke skola-Bäckliden, Pjelax skola: 13.10 Böle, 13.10 Skrattnäs, 15.30 
Böle  
 
Eleverna  bor på ovannämnda skolors 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 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2016-2017 i upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola 
och Pjelax skola till dagspris i enlighet med givna anbud gällande den komplet-
terande beställningstrafik. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområden som avtalet gäller: upptagningsområden för Stenbackens 
skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola. 
 
Stenbackens skola: 12.50 och 14.50 Knåpnäs. 12.50 och 14.50 övrigas hem-
färd. 
 
Västra Närpes skola: Kl. 8.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS–Nämpnäs-Töjby-
Helenelund-Träskböle-Nixmossa. 14.20 VNS-Nämpnäs, Töjby-Helenelund-
Träskböle. 
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Mosebacke skola-Bäckliden, Pjelax skola: 13.10 Böle, 13.10 Skrattnäs, 15.30 
Böle  
 
Eleverna  bor på ovannämnda skolors 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 . 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Icke upphandlingsbar kollektivtrafik inför läsåret 2016-2017 / elevskjutsar i  
öppen kollektivtrafik ”linjebussar” 

 
 

Bilaga  A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 
Skjutsplanerna för 2016-2017 (bildningsnämnden 11.5.2016 § 33) samt redo-
görelse för annonser om anbudsbegäran på elevskjutsar (bildningsnämnden 
21.6.2016 § 43) 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 2015 skjutsades i medeltal (vt 2015 och ht 
2015): 53 förskolelever, 451 grundskolelever, 67 gymnasie-elever. Totalt 571 
barn och ungdomar med skjutsrätt tur –retur per skoldag.  
 
Ett utdrag ur anbudsförfrågan inför upphandlingen 2016-2017: ” Den upphand-
lingsbara trafik som avses här är elevtransporter som fungerar enbart som  
komplement till den öppna kollektivtrafiken.  Det är dels fråga om ”matartra-
fik” till den öppna kollektivtrafiken med huvudriktning Mosebacke skolcentrum 
(Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium). Morgon- och eftermiddagstu-
rer i åk 1-6 i de olika byarna är även anpassade till den öppna kollektivtrafikens 
tidsschema, men det finns behov av vissa kompletterande rutter i några skolor 
åk 1-6. Närpes stad är vidsträckt och här utgör den öppna kollektivtrafiken mer-
parten av all skoltrafik. Denna upphandling gäller inte den öppna kollektiv-
trafiken (”linjebussar”) som redan är upphandlad av NTM-centralen. 
 
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 i uppgift att i samband med upp-
handlingen årligen räkna ut vad turerna med linjebussarna kostar fördelat per 
enhet. Faktureringen av linjebussar kan variera i viss mån under ett läsår, be-
roende om skjutselever tillkommer eller faller bort. 
 
Uppgifterna om dagspris för linjetrafik är i beredningsskedet inte offentli-
ga handlingar. Uppgifter om skjutselever  är konfidentiella. 
 
Ekonomichefens beredningsförslag: 
 

  Bildningsnämnden 
 
- tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar i linjetra-
fik för läsåret 2016-2017 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 
 
- tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar i linjetra-
fik för läsåret 2016-2017 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. 
 
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-
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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 och/eller omförhandla skjutsar i linjetrafik ifall behov av för-
ändringar föreligger under läsårets gång. 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Direktionernas verksamhetsberättelse 2015 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Skolornas direktioner har till bildningsnämnden inlämnat sina verksamhetsbe-
rättelser för år 2015 (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 2015 
till kännedom. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Utvärdering av skolornas läsårsplaner för läsåret 2015-2016 
 
 
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 2015-2016 och in-
lämnat bilagda utvärderingar (Bilaga A). 
 
 

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

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 

 

§ 55, BILDN 2016-06-21 18:00 Sida 30



Godkännande av fortbildningsplan för läsåret 2016-2017 
 
 
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 2016-2017 kommer en obligatorisk fortbildningsdag att ordnas av 
bildningsnämnden för åk 1-9 enligt Bilaga A. Temat bedömning är aktuellt ef-
tersom den nya läroplanen tas i bruk hösten 2016. Det har även från rektorerna 
inkommit önskemål om fortbildning i just bedömning. 
 
Orsaken till att de av bildningsnämnden ordnade fortbildningsdagarna är så få 
inkommande läsår är att det under läsåret 2015-2016 har ordnats många fort-
bildningsdagar i samband med skrivandet av den nya läroplanen. Således bör-
jar ganska många lärare har sin kvot fylld och det passar bra med ett lite lugna-
re år vad fortbildningen anbelangar.  Lärarna kommer däremot att behöva tid 
för att börja förverkliga den nya läroplanen inom åk F-6 samt gymnasiet in-
kommande läsår. Ifall intresse och behov finns kan lärarna delta i andra fort-
bildningsarrangörers kurser med fokus på implementeringen av den nya läro-
planen. 
 
Gymnasiet ordnar sin fortbildning gemensamt inom Vi7. Deras tema för hösten 
2016 är Abitti, det vill säga digitaliseringsinstrumentet för studentskrivningen. 
Man ordnar även gemensamt med Yrkesakademins enhet i Närpes en fortbild-
ning kring det aktuella temat rusmedel och ungdomar. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner fortbildningsplanen för läsåret 2016-2017 i enlig-
het med bilaga A. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Ändring i bildningsnämndens delegeringsbeslut 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden har till organ och tjänstemän delegerat beslutanderätt inom 
olika områden. Dessa gås årligen igenom för att revideras och uppdateras.  
 
I samband med att läroplanen nu förnyas kommer en del uppgifter som skolor-
nas direktioner har skött att tas bort eftersom de stipuleras i läroplanen varför 
bildningsnämnden bör behandla delegeringsbesluten före den 1.8.2016.  
 
Ärenden som berör anställning av personal har även tagits bort eftersom de har 
en vidare juridisk aspekt där ansvarsfrågan bör vara tydlig. Beslut som i för-
längningen kan innebära att direktionen handlägger ärenden som behandlar 
enskilda elever bör undvikas med tanke på konfidentialitet och elevens rätts-
skydd. 
 
Förslag till ny lista på ärenden som delegeras till skolornas direktioner ingår i 
Bilaga A. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner förslaget till ny förteckning över ärenden som de-
legeras inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
 

Beslut: 
 Ledamot Lena Hummelstedt föreslog att ordningsreglerna tas bort från  
 delegeringsbeslutet. Ledamot Sven Backlund understödde förslaget. 
 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
1) KI från Direktionen vid Pörtom skola 9.9.2015 (Bilaga A) 
2) KI från Direktionen vid Pörtom skola 8.6.2016 (Bilaga B) 
3) KI från Direktionen vid Stenbackens skola 26.5.2016 (Bilaga C) 
4) KI från Direktionen vid Yttermark skola 30.5.2016 (Bilaga D) 
5) KI från Direktionen vid Närpes Gymnasium 19.5.2016 (Bilaga E) 
6) KI från Direktionen vid Närpes högstadieskola, 13.6.2016 (Bilaga F) 
7) KI från Direktionen vid Övermark skola, 14.6.2016 (Bilaga G) 
8) KI från Direktionen från Västra Närpes skola, 20.6.2016 (Bilaga H) 
9) Tobias Jacobson valdes till vikarierande ämneslärare i       

      matematik/fysik/kemi i åk 7-9 
10) Jaana Grönlund valdes till vikarierande ämneslärare i finska åk 7-9 
11) Sara Hertsbacka valdes till vikarierande speciallärare vid Stenbackens    

     skola 
12) Saara Jeskanen valdes till timlärare i Pjelax skola 
13) Linda Byholm valdes till timlärare i Pörtom skola 
14) Sandra Sved valdes till vikarierande klasslärare i Stenbackens skola 
15) Mari-Sofi Bodman valdes till timlärare vid Mosebacke skola (som hennes 

     vikarie fram till 6.4.2017 valdes Linda Degerman) 
16) Sofia Kullberg valdes till timlärare inom specialundervisningen 
17) Katarina Nordmyr valdes till timlärare vid Övermark skola 
18) Jesper Heinonen valdes till vikarierande ämneslärare i fysik 

      och matematik vid Närpes gymnasium 
 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar punkterna 1- 18 till kännedom. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt 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: §41, 42, §43, §44, §53, §54, §55, §58 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut:§45, §46, §47, §48, §49, §50, 
§51, §52, §56, §57 
 
 
 
 
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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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING  §§  
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.  

 
 Rätt att begära omprövning 

 
Omprövning får begäras av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller 
fördel beslutet påverkar direkt (part).  

 
Tidsfrist för omprövningsbegäran 

 
Omprövning av ett ärende ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   

 
Omprövningsbegäran ska lämnas till omprövningsmyndigheten senast den sista 
dagen för omprövningsbegäran innan myndigheten stänger.  
 
 
En part (elevens vårdnadshavare) anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att 
brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses 
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.  
 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om 
den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighets-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning 
begäras den första vardagen därefter. 
 
 
Omprövningsmyndighet  
 
Omprövning begärs hos 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 
 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form. 
 
I omprövningsbegäran, som riktas till omprövningsmyndigheten, ska uppges: 
 
– vilket beslut som avses  
– till vilka delar omprövning av beslutet begärs och hurdan omprövning som be-
gärs 
– på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska namnet på den som begär omprövning och personens 
hemkommun uppges. Om talan för den som begär omprövning förs av personens 
lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat om-
prövningsbegäran, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i om-
prövningsbegäran. 
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I omprövningsbegäran ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och öv-
rig nödvändig kontaktinformation. Om omprövningsmyndighetens beslut får delges 
som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
  
Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna begäran om omprövning. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte 
kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsända-
ren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. 
 
Till begäran om omprövning ska fogas:   
 
– det beslut som avses, i original eller kopia 
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över 
när tidsfristen för omprövningsbegäran har börjat 
– de handlingar som den som begär omprövning åberopar, om de inte redan tidi-
gare har lämnats till myndigheten. 
 
 
Protokoll 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Närpes stad / 
Bildningsnämnden 
 
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes (postadress och besöksadress) 
Tel.nr: 062249111 
Fax nr: 062241285 
E-post: staden@narpes.fi 
Öppettider för kommunens registratur: 8-15.45. 
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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 
§§     _____ 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. 
 
-------- 

§ 9998, BILDN 2016-06-21 18:00 Sida 38



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: 029 5642760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: 029 5642780 
 
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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