
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(3) 

2021-06-22 

 
 

 

  

 

Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 

Tisdagen den 22 juni, 2021 kl 13:00 – 13:20 

 

Beslutande 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

 

 

Övriga närvarande Kim Holmberg nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

 

 

 

 

Utses att justera Matilda Lundberg, (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Barn- och utbildningskontoret 2021-06-22 Paragrafer § 39 

Underskrift Sekreterare 

 

 

_______________________________ 

 

 Kim Holmberg  

Ordförande 

 

________________________________ 

 

 Susanne Bygdén  

Justerare 

 

________________________________ 

 

 Matilda Lundberg, (C)  

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-06-22 

Anslaget sätts upp 2021-06-22 Anslaget tas ned 2021-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift _______________________ 
 

 Kim Holmberg  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(3) 

2021-06-22 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 
Au § 39 Dnr 2021/000048 059 
Avropsförfrågan programvaror - Lärplattform 3 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(3) 

2021-06-22 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 39 Dnr 2021/000048 059 
 
Avropsförfrågan programvaror - Lärplattform 
 
Ärende 
Information om utfall av avropsförfrågan genom förnyad 
konkurrensutsättning gentemot SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal 
”Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”.  
 
Avropad produkt är artikelnummer Lärplattform-IM-20 som avser 
programvaran InfoMentor, ett verksamhetsstöd för förskola och grundskola. 
Tidigare avtal för lärplattform upphör 2021-06-30. Avtalsperioden är 2021-
08-01 -2025-07-31 med möjlighet till fyra förlängningsoptioner på vardera 
ett år. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat lägsta pris. 
Beslut om tilldelning av avtal beslutas av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Förvaltningsekonom Maria Olofsson redogör för ärendet 
 
Beslutsunderlag 
- Bilaga 3 - Prisbilaga - Insight Technology Solutions AB 
- referens-diarienummer BOU 2021048 
- PPM2016 Avrop programvara för lärportal för- och grundskola -Insight 
uppgifter 
- Bilaga 4 - Kontrakt 
- Bilaga 3 - Prisbilaga 
- Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal Vännäs kommun 
- Bilaga 1 - Kravspecifikation 
- PPM2016 Avrop programvara för lärportal för- och grundskola 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner den förnyade 
konkurrensutsättningen som utförts av barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Avtal beslutas tilldelas Insight Technology Solutions AB, 
organisationsnummer 556555-9522, som det för kommunen förmånligaste.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner den förnyade 
konkurrensutsättningen som utförts av barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Avtal beslutas tilldelas Insight Technology Solutions AB, 
organisationsnummer 556555-9522, som det för kommunen förmånligaste. 
___ 
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

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

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

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

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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