
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-30 1(6)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 30 juni 2021, klockan 08.00 – 09.00, i Skållerudsrummet  
och via Microsoft Teams* 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Daniel Jensen*  (KD 
Mohamed Mahmoud* (MP) 
Eva Pärsson*, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson* (KIM) 
Michael Melby*, 2:e vice ordf. (S) 
Marianne Sand-Wallin* (S) 
Thomas Hagman* (S) 
Ulf Rexefjord*  (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Martin Andersson* (SD) för Liselott Hassel (SD) 
 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson*, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Gunnar Karlsson*, skolutvecklare  § 166 
 
 

Övriga Kent Karlsson*, Västtrafik AB § 166 
Felix Stoop Lindgren*, Västtrafik AB § 166 

 
 

Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 30 juni 2021, klockan 11.00 
 
Justerade paragrafer  § 166-168 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-30 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30   

 
Datum då anslaget tas ned 2021-07-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
 

§ 166  Riktpris för öppen skolskjutstrafik i Melleruds kommun  3 

§ 167  Aktuella Frågor 5 

§ 168  Rapporter 6 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-06-30 3
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2021/383 
 
Riktpris för öppen skolskjutstrafik i Melleruds kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen 
skolskjutstrafik i Melleruds kommun. 
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Det finns alltför många frågetecken som kvarstår i detta ärende. Vi Sverigedemokrater tror att 
det bästa alternativet för Melleruds skolbarn även fortsättningsvis är att kommunen upphandlar 
skolskjuts i egen regi. Vi befarar att den servicenivå och kontinuitet i bemanning vi har idag och 
den trygghet för barnen som följer av det blir lidande om vi beslutar enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att avtala med 
Västtrafik om att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp 
skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att ge Västtrafik i uppdrag att ta fram 
upphandlingsunderlag och upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds kommun.  

Västtrafik har under våren 2021 tagit fram ett upphandlingsunderlag för kommunen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har att ställa sig till om huruvida det presenterade riktpriset  
godtas som tak i upphandlingen. Västtrafik behöver erhålla ett svar i frågan innan midsommar. 

Om kommunstyrelsen väljer att sätta ovan nämnda summa som riktpris så behöver kommunen 
stå kostnaden för Västtrafiks nedlagda arbete för upphandlingen (300 000 SEK) om kommunen 
önskar dra sig ur upphandlingen på grund av överskriden budget. Om kommunen drar sig ur av 
annat skäl, trots att budgeten inte överskrids, så får kommunen betala 300 000 SEK + den 
eventuella skada som Västtrafik lider av detta. 

Till tjänsteskrivelsen biläggs en genomlysning av befintliga kostnader för skolskjuts och vilka 
förväntade effekter i nästa upphandling oavsett hur denna görs.  

Beslutsunderlag 

• Genomlysning skolskjutsar, 2021-06-09. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-06-22, § 225. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen 
skolskjutstrafik i Melleruds kommun. 
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte godta Västtrafiks angivna riktpris för 
upphandling av öppen skolskjutstrafik och väljer att frånträda avtalet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Ulf Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för arbetsutskottets förslag och två nej-röster för Rexefjords förslag beslutar 
kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C) -----     
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD) Martin Andersson (SD)  X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  8 2  

 
Beslutet skickas till 
Västtrafik AB 
Kollektivtrafiksamordnaren 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 167  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ulf Rexefjord (SD) lyfter frågan om möjlighet till digitalt deltagande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden när dessa återgår till att vara fysiska. Ansvariga inom kommunstyrelse-
förvaltningen får komma med en lösning innan fullmäktiges möte i september 2021. 
Ordförande kommer att lyfta frågan med fullmäktiges presidie. 
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§ 168    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från styrelsemötet i Skålleruds 
Fiberförening den 29 juni 2021. 
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