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BIN § 28 

Information tillsynsrapportering friförskolor 
 
Utvecklingsledare Åsa Kåryd informerar om tillsynsrapportering friförskolor 

Kommunen har tillsynsansvar för friskolor, fristående förskolor och fritids-
hem. 
I Vara kommun finns följande fristående verksamheter: 

Solgårdens förskola och fritidshem 
Önums förskola 
Jungs förskola 
Svenska kyrkans friförskolor, Larven och Arken 

Åsa Kåryd har genomgått en utbildning kring utförandet av tillsynen och hur 
bäst föra en bra dialog som är viktigt för ett gott samarbete och för att för-
hindra att kommunen och friskolorna ska betrakta varandra som konkurrenter. 
Viktigt är att upplysa verksamheterna om vad som kan bli bättre och att tydligt 
i förväg informerar om vad som ska granskas vid en förestående tillsyn för att 
ge rätt förutsättningar. 

Den tillsyn som skett hösten 2014 har inte föranlett några åtgärder från kom-
munens sida. 

Nästa tillsyn kommer att ske hösten 2015 med fokus: Barn i behov av särskilt 
stöd 
 
____________ 
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BIN § 29 

Uppföljning av projekt inom Bildningsnämn-

dens verksamheter 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

 
Bakgrund 

I Lednings-och styrdokument under Styrning och organisation kan man läsa 
följande 

Projekt som arbetsform 
”Vara kommun ser fördelar med att bedriva delar av arbetet i projektform. Projektformen 
innebär att arbetsuppgifter begränsas i omfattning, att ansvar, dokumentation och utvärde-
ring tydliggörs i projektplaner eller uppdragsbeskrivningar. 
 
Extern finansiering ska prövas av varje nytt projekt eller utvecklingsarbete, 
vilket kräver framförhållning. 
 

Förankring, extern finansiering och anmälan av projekt 
Projekt vars budget går utanför den kostnadsram som tilldelats enheten, 
avdelningen och/eller är utanför det normala kommunala uppdraget som 
enheten eller avdelningen fått, ska tas upp till beslut politiskt. Ansvaret att så 
sker åvilar respektive chef. Projekt som skapar allmänintresse utanför 
organisationen ska anmälas till respektive berörd nämnd/styrelse för information” 
 

Vid dagens nämndssammanträde avger bildningschef Pernilla Engqvist-
Widegren följande uppföljning: 

Centralt 
PRIO – i budgetram 
”Tidiga insatser” – tillskott i budget 3 + 2 miljoner 
Matematiklyft – finansieras av statliga medel 
iDea: Inclusion - Diversty and Equity, for All children. – ansökan inskickad till 
ett Erasmus + projekt, strategiskt partnerskap med Tyskland och Island 

 

Alléskolan 
Rektor och förvaltningschef deltar vid konferens i NY kring ”Barn i behov av 
stöd” – Atlas finansiering 
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Nästegårdsskolan 
Dans – idrottslyftet tillsammans med Varabuggarna 
Skapande skola projekt – tillsammans med Martin Hansson, Karl Chilcotte och 
Sven-Arne Magnusson 
Nordplus Junior – Estland och Litauen 
Atlas partnerskap – Uganda 
Comenius – Italien, Turkiet, Tjeckien och Polen 

 

Västra-/Parkskolan 
England Hook Norton – ny ansökan på väg, just nu inga medel beviljade 
Skola i Uganda – ny ansökan på väg, just nu inga medel beviljade 
Friluftsdag för att få gemenskap mellan två tidigare enheter – medel beviljade 
från Folkhälsorådet. 

 

Arentorp 
Nolltoleransprojekt – i budgetram 

 

Kulturenheten 
#torsboutochin – 1,5 miljon från Boverket 
El Sistema –  200 000kr från Postkodlotteriet resten i budgetram för Kulturs-
kolan (mot förskolor och fritids). 

 

___________ 
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BIN § 30 
BIN AU § 27 
 

Revidering av bidragsbelopp enskild verksamhet 
2015 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)  
Bildningsnämnden beslutar att fastställa efter omprövning reviderade bidrags-
belopp avseende enskild verksamhet fr.o.m. januari 2015 enligt nedanstående 

__________ 

 
Bakgrund 
 

Bildningsnämnden beslutade 141209 § 100 att fastställa bidragsbelopp enskild 
verksamhet 2015. 
Vad gäller bidragsbelopp avseende förskola 1-3 och 4-5 har en överklagan in-
kommit vilket föranlett en översyn av bidragsbeloppen som nu har resulterat i 
en omprövning och revidering utifrån denna har gjorts enligt nedanstående:  

  Pedagogisk omsorg år  1-5 
   
 15 tim   

Personalkostnad, omkostnadsersättning 44 941 

Administrativ bidrag 1%  449 

Moms 6% 2 723 

Bidrag/barn  48 113 

  Övriga 
 Personalkostnad, omkostnadsersättning 89 882 

Administrativ bidrag 1%  899 

Moms 6% 5 447 

Bidrag/barn  96 228 

  Pedagogisk omsorg 6-13 år 
   
 6-9 år 
 Personalkostnad, omkostnadsersättning 38 188 

Administrativ bidrag 1%  382 

Moms 6% 2 314 

Bidrag/barn  40 884 
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10-13 år 

Personalkostnad, omkostnadsersättning 22 912 

Administrativ bidrag 1%  229 

Moms 6% 1 388 

Bidrag/barn  24 530 

  Förskola år 1-3 
   
 Undervisning 79 545 

Lärverktyg 1 750 

Lokalkostnader 15 868 

Måltider 6 781 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 889 

Moms 6% 6 410 

 
   113 244 

Förskola år 4-5 
   
 Undervisning 75 341 

Lärverktyg 1 750 

Lokalkostnader 15 868 

Måltider 6 781 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 762 

Moms 6% 6 150 

 
108 653 

Fritidshem 
   
 Undervisning 28 500 

Lärverktyg 1 136 

Lokalkostnader 3 794 

Måltider 3 323 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 853 

Moms 6% 2 256 

 
39 862 

Förskoleklass 
   
 Undervisning 33 754 

Lärverktyg 1 391 

Lokalkostnader 14 076 

Måltider 2 800 

Elevhälsa 484 

Administrativ bidrag 3% 1 592 

Moms 6% 3 246 

 

57 342 
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Grundskola År 1-6 
   
 Undervisning 39 507 

Lärverktyg 2 815 

Lokalkostnader 14 076 

Måltider 4 458 

Elevhälsa 2 465 

Administrativ bidrag 3% 1 919 

Moms 6% 3 914 

 
69 154 

Grundskola År 7-9 
   
 Undervisning 44 491 

Lärverktyg 4 136 

Lokalkostnader 14 076 

Måltider 4 458 

Elevhälsa 2 465 

Administrativ bidrag 3% 2 111 

Moms 6% 4 304 

 
76 040 

 

________ 
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BIN § 31 

Rapport från förvaltningschef 
 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporten 

___________ 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren rapporterar att 6 stycken anmälning-
ar om kränkning har inkommit, 5 st gäller Alléskolan och 1 st gäller Larv. 
Utredningar har påbörjats kring samtliga anmälningar . 

Bildningschefen informerar kort om de rutiner som är framtagna kring anmä-
lan om kränkning.  

_________ 
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BIN § 32 

Information Aktivitetsansvar 
 

Studie- och yrkesvägledare, Anna-Carin Holm, informerar: 
 
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommu-
nen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 
20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om 
vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa 
ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till 
att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen 
ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över 
ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. Ansvaret 
gäller inte bara elever på gymnasiet utan alla som är folkbokförda i Vara kom-
mun. Kommunen ska kontinuerligt rapportera till Statistiska centralbyrån 
(SCB) och det ska ske tätare uppföljningar än tidigare gällande ungdomar i 
ålder 16 till dess de fyller 20 år. 
 
Socialförvaltningen ska bjudas in och vara delaktiga i nästkommande uppfölj-
ningsmöte. Antal barn som är aktuella är ca 49 st inom IV-programmet och 27 
stycken övriga. Det finns 3 stycken sekretessmarkerade och dessa finns det 
svårigheter att få kontakt med. Det finns även svårigheter att få kontakt med 
myndiga ungdomar mellan 18 till dess de fyller 20 år. 

___________ 
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BIN § 33 

Information från Kulturenheten 
 

Kulturchef Karin Beckman presenterar sig själv och informerar om kulturen-
heten som består av följande verksamheter: 

 Bibliotek i Vara, Kvänum, Vedum och Levene 

 Fritidsgårdar  i Vara, Kvänum och Vedum 

 Kulturskolan 

 Allmän kultur/fritids, tex föreläsning, jordguggens dag och andra olika 
arrangemang 

 Föreningsstöd 

 Konsument- och skuldrådgivning 

 

Kulturenhetens vision är att arbeta med att göra kulturen levande och tillgäng-
lig för alla invånare i Vara kommun 

Information ges även om olika projekt och arrangemang som pågår ute i verk-
samheterna 

____________ 
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BIN § 34 

Information gymnasieenkät 
 

Lagmansgymnasiets rektor Mats Johnsson informerar om resultatet från den 
brukarundersökning som genomfördes på Lagmansgymnasiet under hösten 
2014. 

Överlag är eleverna nöjda med sin skola, dock framgår det att arbetet bör för-
bättras kring frågor om kränkningar, hot och våld etc. 

Nöjdindex uppgår år 2014 till 58 och har minskat två enheter sedan 2012 

Bildningsnämnden ska få del av materialet 

 

____________
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BIN § 35 
BIN AU § 24   Dnr 24/2013 

Skrivelse ang lokal styrelse Lagmansgymna-
siet 

Beslut  
 

1 Bildningsnämnden är positiv till den samverkan med externa aktörer 
som pågår och positiva till en vidareutveckling av denna samverkan. 

2 Bildningsnämnden delegerar inte beslut om programutbud och inrikt-
ningar 

3 Bildningsnämnden delegerar inte beslut avs systematiskt kvalitetsarbete 
såsom att skapa mätvärden för måluppfyllelse 
 

4 Bildningsnämnden konstaterar att nämnden inte har möjlighet att ta 
beslut om rektors delegation i fråga om att verka för att utbildningen 
utvecklas.  
 

5 Bildningsnämnden konstaterar att nämnden inte har möjlighet att ta 
beslut om rektors delegation i fråga om att samverka med samhället 
och arbetslivet utanför skolan  
 

6 Bildningsnämnden konstaterar att nämnden inte har möjlighet att ta 
beslut om rektors delegation i fråga om arbete med normer och värden 
(trivsel/samhörighetsfrågor, föreningsverksamhet inom skolan etc.) 
 

7 Bildningsnämnden avslår förslaget om att inrätta en lokal styrelse på 
Lagmansgymnasiet 

 

8 Ett fortsatt arbete ska ske i arbetsutskottet kring den framtida utveckl-
ingen av Lagmansgymnasiet 

 

Skrivelsen anses därmed färdigbehandlad 

 

Peter Jonsson (M), Anna-Stina Wikström-Hansson (M) och Anette Engström 
(FP) reserverar sig avs punkt 7 till förmån för Peter Jonssons yrkande 

 

____________ 
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Bakgrund 

Moderaterna har lämnat en skrivelse ”Vägen till Sveriges bästa gymnasieskola” 
daterad 2014-06-23 där de föreslår att en styrelse/styrgrupp/advisor board ska 
skapas. Syftet är att Lagmansgymnasiet inte ska lämnas ut till ödet och en oviss 
framtid utan får tillräckligt mycket stöd för att säkra en trygg och säker framtid 
samt för att få samhällsekonomiska vinningar på sikt. 

Lagar och riktlinjer 

Inom skolan kan möjligheterna att inrätta självförvaltningsorgan komma till 
uttryck genom införandet av lokala styrelser för skolan. Bestämmelserna finns i 
4 kap. 15 – 17 §§ skollagen. Vilket beslutsfattande som kan överlämnas till en 
lokal styrelse regleras i 15 § och 17 § 

”15 § En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser inom den del av 
skolväsendet som kommunen eller landstinget är huvudman för enligt be-
stämmelserna om självförvaltningsorgan i 7 kap. 18-22 §§ kommunallagen 

(1991:900) om inte annat följer av denna lag.” 

”17 § Rektorn eller förskolechefen får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta 
i frågor som rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap. 10 § får uppdra åt en 
anställd eller en uppdragstagare att besluta i. Rektorn eller förskolechefen får 
dock inte uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rör enskilda 
barn eller elever.” 

 

Nämndens möjlighet att delegera till lokal styrelse 
Utifrån gällande författningar får kommunfullmäktige besluta att bildnings-
nämnden, vilken fullgör kommunens uppgifter som huvudman för Lagmans-
gymnasiet, får uppdra åt en lokal styrelse att helt eller delvis sköta driften av en 
skolenhet inom nämndens ansvarsområde. Detta innebär att kommunfullmäk-
tige får besluta att nämnden får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. I det aktuella 
förslaget innebär det att bildningsnämnden skulle delegera sin beslutanderätt 
angående exempelvis: 

 

9 programutbud och inriktningar 
10 systematiskt kvalitetsarbete (skapa mätvärden för måluppfyllelse) 

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller i de fall då rektor 
direkt via lagstiftning ansvarar för en uppgift eller beslutar om en fråga, kan 
nämnden inte delegera detta till en lokal styrelse. 

 

Rektors möjlighet att delegera till lokal styrelse 
En rektor får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som denne an-
nars skulle fått uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare. (Inte heller rektor 
får delegera ärenden som för enskilda elever.) I det aktuella fallet innebär det 
att rektor skulle delegera hela/delar av sitt uppdrag angående exempelvis: 
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 att verka för att utbildningen utvecklas  

 systematiskt kvalitetsarbete (skapa mätvärden för måluppfyllelse) 

 att samverka med samhället och arbetslivet utanför skolan  

 arbeta med normer och värden (trivsel/samhörighetsfrågor, förenings-
verksamhet inom skolan etc.) 

Förvaltningens ståndpunkt 

Så som skrivelsen är formulerad angående hur styrelsen ska arbeta, innebär det 
att rektor ska delegera en stor del av sin beslutanderätt till styrelsen. Nämnden 
kan dock inte besluta om att delegera delar av rektors beslutanderätt, utan rek-
tor väljer om han/hon önskar delegera något till en eventuell styrelse.  

Kommunfullmäktige kan besluta att bildningsnämnden får delegera en del av 
sin beslutanderätt angående Lagmansgymnasiet till en lokal styrelse. Förvalt-
ningen ser dock inga direkta fördelar med en sådan delegation utan förordar i 
stället att rektor fortsätter att utveckla samverkan med externa aktörer i arbetet 
med att utveckla Lagmansgymnasiet. Förvaltningen föreslår därför att förslaget 
om att inrätta en lokal styrelse på Lagmansgymnasiet avslås  

 

________________ 

 

Arbetsutskottets behandling 150331 

Beslut 
Uppdra åt Kulturenheten att se över möjligheterna till att stimulera till en ökad 
föreningsaktivitet på lagmansgymnasiet 

Uppdra åt förvaltningen att komplettera underlaget inför bildningsnämndens 
behandling med nulägesbeskrivning avseende: 
- bevaka omvärlden, arbetslivet, kontakter ute i branscher, näringsliv m.m. 
- skapa kontakt med andra gymnasieskolor, att inte arbeta konkurrerande 
- vägleda och stötta elever i bildandet och drivandet av ett föreningsliv för att   
  göra skolan mer intressant även utanför lektionssalar och skoltid 
 

_________________ 

 
Bildningsnämndens behandling 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren har på uppdrag av arbetsutskottet 
tagit fram kompletterande underlag innehållande nulägesbeskrivning enligt 
följande: 
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Nuläge 

”Bevaka omvärlden, arbetslivet, kontakter ute i branscher, näringsliv m.m.” 

Lagman har i dag kontakt/samarbete med teknikföretagen, Vara småstad, fad-

derföretag. Samarbete sker även via med programråd, branschråd och Teknik 

college på yrkesprogram och Teknikprogrammet. Lagman samarbetar även 

med Vara konserthus gällande föreläsningar av artister och föreställningar. Sko-

lan genomför studiebesök och resor för att öka kopplingen mellan utbildning 

och omvärld. 

”Skapa kontakter med andra gymnasieskolor, att inte arbeta konkurrerande” 

Lagmansgymnasiet har idag samarbete med Vänergymnasiet i Mariestad gäl-
lande fordonsprogrammet samt ett antal skolor, De la Gardie, Kavelbro, Kate-
dral, Vadsbo och Kanalskolan gällande introduktionsprogrammet. Specialpe-
dagog har arbetat och arbetar tillsammans med Katedralskolan kring särskilt 
stöd. Samarbete kring rutiner kring särskilt stöd finns även med Falkenbergs 
Gymnasium. Rektor använder även Falkenbergs Gymnasium som ett ”boll-
plank” vad gäller allmänna skolfrågor. 

”Vägleda och stötta eleverna i bildandet och drivandet av föreningsliv för att göra skolan mer 

intressant även utanför lektionssalar och skoltid.” 

Under läsåret så har skolan försökt att få igång elevernas lust till att starta och 

driva olika elevkårer på skolan men inte lyckats att få till mer än en kår (för 

studentbalen). Spontana idéer bland eleverna bifalls ofta av skolan såsom att 

t.ex. baka och bjuda alla elever på detta. Eleverna har också varit delaktiga med 

idéer till marknadsföringen (t.ex. nyckelband) av skolan. 

 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) avger tilläggsyrkande att arbetsutskottet ska diskutera Lag-
mansgymnasiets utveckling samt yrkar avs punkt 7 att en styrelse ska inrättas 
på Lagmansgymnasiet 

Proposition 

Ordföranden ställer bildningsnämndens arbetsutskotts förslag avseende punkt 
1-6 under proposition och finner att bildningsnämnden beslutar enligt dessa 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag avseende punkt 7 och Peter Jons-
sons yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbets-
utskottets förslag 
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Ordföranden ställer Peter Jonssons tilläggsyrkande att arbetsutskottet ska dis-
kutera Lagmansgymnasiets fortsatta utveckling och finner att nämnden bifaller 
denna. 

____________ 
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BIN § 36 
BIN AU § 26   Dnr 12/2014 

Redovisning utifrån kvalitetsgranskning av 

undervisningen i teknik på Arentorp skola i 
Vara kommun 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Bildningsnämnden beslutar att avge nedanstående redovisning till Skolinspek- 
tionen  

___________ 

Utvecklingsområde – Tekniklärarna behöver i större ut-

sträckning samverka med andra lärare i syfte att utveckla 
teknikundervisningen 

 

Insatta åtgärder:  

Lärarna samverkar i stor utsträckning med andra lärare i arbetet för att nå ut-
bildningsmålen både inom enheten samt i nätverk med andra skolor i kommu-
nen. Diskussion, reflektion samt analyser av teknikämnet sker i samverkan med 
övriga ämnen. 

Som ledare för den pedagogiska verksamheten initieras pedagogiska diskuss-
ioner för samhörighet och samsyn i kollegiet. Genom att föra in forskning 
(John Hattie – Visible learning) både i kollegiala diskussioner samt vid utveckl-
ingssamtal med samtliga medarbetare, pekas en riktning ut, för att den övergri-
pande inriktningen för arbetet ska omsättas i praktisk handling i varje lärares 
undervisning. 

Tekniklärarna vid skolan diskuterar på vilka sätt lärande sker, om enskilda ele-
vers behov i undervisningssituationer, eventuella behov av anpassningar i sam-
band med teknikundervisningen och övriga ämnen.  

Skolans rektor har anordnat kompetensutveckling/samarbete mellan Arentorps 
skola och flera andra skolor i kommunen vid flera tillfällen. Kompetensut-
vecklingen har haft fokus på resultat och måluppfyllelse samt ”inkludering”. 
Vid de olika tillfällena har pedagoger diskuterat frågor relaterade till utveckling 
av verksamheten där teknikundervisningen är inkluderad.  

 

Åtgärdernas effekt: 

Vid enheten har teknikundervisningen utvecklats så att eleverna får en teknik-
undervisning av hög kvalitet vilket har resulterat i att eleverna, fortsatt, visar ett 
stort intresse för teknikämnet. 
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Utvecklingsområde – Eleverna behöver i större utsträckning 

ges möjlighet att reflektera över sitt lärande och sin kun-
skapsutveckling i ämnet teknik 

 

Insatta åtgärder:  

Genom mycket tydliga pedagogiska planeringar, reflektioner samt analyser görs 
både elever och vårdnadshavare medvetna om vilka ämnesspecifika förmågor 
som ska utvecklas i teknikämnet. Exempel: Utveckla sin förmåga att identifiera 
problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösning-
ar. Förmågorna ligger till grund för kunskapskraven. 

Pedagogerna stödjer, följer och bedömer elevernas arbete med att utveckla 
förmågor. Bedömningen är en integrerad del av undervisningen där den en-
skilda eleven kontinuerligt får återkoppling på vad eleven hittills utvecklat och 
vad eleven behöver utveckla för att nå kunskapskraven. 

Pedagogerna har skapat/utvecklat en mycket tydlig struktur i undervisningen, 
vilket innebär att man tillsammans med eleverna följer upp, reflekte-
rar/analyserar samt sammanfattar det som sker/skett vid varje lektion. Dialog 
mellan pedagoger och elever och mellan elever om det som sker i undervis-
ningen och undervisningens innehåll sker i stor utsträckning. 

 

Åtgärdernas effekt: 

Granskningen visade att det fanns en variation i hur läraren lyckas med att 
stödja utvecklingen av elevernas förmågor mot kunskapskraven i ämnet teknik. 
Utifrån detta har extra anpassningar skett både på grupp- och individnivå för 
att skapa en undervisning av god kvalité för samtliga elever. 

Vid utvärdering visar resultatet att eleverna upplever att de har inflytande och 
möjlighet att påverka sitt lärande i stor utsträckning. 

 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren föredrager ärendet 

____________ 
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BIN § 37 
BIN AU § 28   Dnr 8/2011 
 

Ändring av villkor för ekonomiskt bidrag för ridsko-
leverksamhet samt tecknande av avtal om rätt till 
nyttjande av ridanläggning på Hålltorp 1:32 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 

1 Bildningsnämnden beslutar, med ändring av tidigare beslut 
140624 § 55 punkt 3, att Vara Hästsportklubb endast behöver 
samverka med övriga ridklubbar i kommunen kring nyttjandet av 
den nya ridanläggningen för att kunna få bidrag. Någon överens-
kommelse om val av plats krävs ej längre. 

2 Bildningsnämnden beslutar att teckna avtal med Vara Hästsport-
klubb om rätt till nyttjande av ridanläggning på Hålltorp 1:23 
varigenom ovanstående villkor anses uppfyllt. 

____________ 

 

Bakgrund 
Bildningsnämnden beslutade 140624 § 55 att ställa sig positiva till Vara Häst-
sportklubb ansökan om ett kommunalt bidrag om 50% av kostnaden för ny-
byggnation av ridanläggning och hästinvestering, dock högst 8.360.000 kronor 
exkl. moms. Förutsättning var att avtal mellan Vara kommun och  
Vara Hästsportklubb som reglerar villkoren undertecknas av båda parter senast 
2015-09-30.  
 
Föreligger ändring i tidigare beslut 140624 § 55 punkt 3 avseende villkor samt 
tecknande av avtal om rätt till nyttjande av ridanläggning på Hålltorp 1:32  

 
____________ 
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BIN § 38 
BIN AU § 29   Dnr 36/2015 

Remiss - motion om Vårdnadsbidrag  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Bildningsnämnden avger yttrande till Kommunstyrelsen enligt nedanstående  

__________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har till Bildningsnämnden remitterat motion för yttrande 
om vårdnadsbidrag. Sverigedemokraterna (SD), Hannyah Jörtoft, föreslår i sin 
motion att ett kommunalt vårdnadsbidrag till förmån för kommunens invånare 
ska införas.  

Motionären yrkar att Vara kommun inför vårdnadsbidrag med stöd av lagen 
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens utredare Nathalie Winqvist som 
framtagit förslag till yttrande enligt följande: 

Yttrande 

Kommunalt vårdnadsbidrag är ett skattefritt bidrag på 3 000 kronor i månaden 
per barn. Vårdnadsbidraget avser barn som fyllt ett men inte tre år och som 
inte kommer utnyttja plats i offentligt finansierad barnomsorg.  

Riksdagen fattade 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vård-
nadsbidrag. Samma år beslöt Vara kommun att genomföra en intresseunder-
sökning avseende vårdnadsbidrag bland kommunens småbarnsföräldrar. Totalt 
skickades 328 förfrågningar ut till föräldrar med barn i åldern 1-3 år, av dessa 
svarade 136 familjer. Intresset hos de tillfrågade visade sig vara måttligt, där 
endast 29 familjer sa sig vara intresserade av att söka vårdnadsbidrag om det 
infördes i kommunen. 37 familjer uppgav att de eventuellt skulle söka medan 
70 familjer sa sig vara helt ointresserade. De intresserade familjerna fördelade 
sig på alla orter i kommunen. 

Intresset sedan dess har inte ökat, snarare tvärtom. Sedan 2008 har cirka 5-6 
föräldrar hört av sig och efterfrågat vårdnadsbidrag.  

När detta utreddes 2008 gick det att konstatera att det låga intresset, samt den 
geografiska spridningen i kommunen inte skulle generera några kostnadseffek-
tiva resultat. Den geografiska spridningen av familjer som var intresserade av 
vårdnadsbidrag innebar att en hel avdelning inte skulle kunna sparas in. Då ett 
införande av vårdnadsbidrag sågs leda till ökade kostnader snarare än färre 
avdelningar i den offentligt finansierade barnomsorgen valde kommunen att 
avstå.   
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Ett par år senare år 2012 inkom Moderaterna i Vara med en motion där de 
yrkade på införande av vårdnadsbidrag i kommunen. Motionen avslogs i 
kommunfullmäktige.  

Med detta som utgångspunkt anser bildningsnämnden att det inte finns anled-
ning att införa ett vårdnadsbidrag i Vara kommun.   

___________ 

 

Yrkande 

Hillie Jörtoft (SD) yrkar med instämmande av Peter Jonsson (M) att bildnings-
nämnden i sitt yttrande ska anse att vårdnadsbidrag ska införas i Vara kommun 

 

Proposition 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hillie Jörtofts yrkande under 
proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

Hillie Jörtoft(SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

___________ 
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BIN § 39 

Information Strategisk plan 
 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren och utvecklingsledare Åsa Kåryd 
informerar om det förestående arbetet med ny Strategisk plan 2016-2019 

En strategisk plan skall ligga till grund för övriga styrdokument såsom till ex-
empel nämndernas verksamhetsplaner. Bildningsnämnden har nu framför sig 
att arbeta fram en inriktningstext med en tydlig och uppföljningsbar inriktning 
Utifrån denna inriktning väljs effektmål och mätbara indikatorer  

Förvaltningen har tagit fram ett material som är en utgångspunkt och som ska 
ligga till grund för nämndens fortsatta arbete. Ledamöterna förväntas att i sina 
partigrupper ta fram förslag till innehåll i inriktningstexten. Förslagen skall till-
sändas bildningschefen som sammanställer dessa till ett slutligt förslag som ska 
behandlas av arbetsutskottet den 12 maj. 

 

_____________ 
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BIN § 40 
BIN AU § 31   Dnr 30/2014 
 

Yttrande till Skolinspektionen angående godkän-
nande som huvudman för fristående gymnasie-
skola, MusicCenter School AB, Skara kommun (dnr 
32-2015-881) 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

 

Bildningsnämnden beslutar att Vara kommun ansluter sig till Skara kommuns 
yttrande. 

________ 

 

Bakgrund 
MusicCenter School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Skara kommun fr.o.m. 
läsåret 2016/2017.  

I enlighet med 2 kap 5 § Skollagen om fristående skolor ges Vara kommun 
möjlighet att yttra sig över etableringen. 

________ 
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BIN § 41 
BIN AU § 32   Dnr 21/2013   

Tilläggsansökan om stöd till upprustning, 
Vara Bjertorp Golfklubb  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Bildningsnämnden beviljar mellanskillnaden på tidigare beviljat stöd och tidi-
gare utbetalt stöd. 

Beviljat belopp max 9 768 kr. 

Medelanvisning: Stöd till upprustning i 2015 års budget. 

______________ 

Bakgrund 

Vara Bjertorps Golfklubb ansökte 2013 om stöd till upprustning enligt ansö-
kan och Bildningsnämnden beviljade 131210 § 103 ansökan. 

Upprustningen gällde nybyggnad av handikappramp och handikappanpassad 
toalett. 

Stöd beviljades med max 19 193 kr ur 2014 års budget. 

Föreningen inkom under år 2014 med redovisning av delar för kostnader man 
haft.  

Stödet utbetalades med 9 425 kr. Föreningen fick inte samtliga fakturor under 
2014 vilket medförde att man inte han få hela beviljade stödet utbetalt under 
rätt budgetår och stödet frös inne. 

Beredning 

Föreningen har nu lämnat in tilläggsansökan för ovan nämnda byggnation av 
handikappramp och handikappanpassad toalett samt redovisning av inkomna 
fakturor under år 2015. Föreningen ansöker nu om att få mellanskillnaden mel-
lan beviljat och utbetalt stöd, ur 2015 års budget.  

Mellanskillnaden är 9 768 kr. Mellanskillnaden mellan tidigare beviljat stöd 
19 193 kr och tidigare utbetalt stöd 9 425 kr (19 193-9 425 kr = 9 768 kr).  

2015- års budget för stöd till upprustning uppgår till 250 000 kr. Nämnden har 
sedan tidigare ur denna budget beviljat stöd till ett belopp om 96 577 kr. Be-
räknat och förväntat budgetöverskott för 2015, 153 423 kr.               

Med tanke på omständigheterna kring att tidsplanen för byggnationen inte har 
kunnat hållas, vilket i sin tur medförde sent inkomna fakturor och därför ute-
bliven utbetalning av tidigare beslutat stöd, föreslås ett positivt beslut. Ut-
rymme finns i budgeten för eventuellt beviljat stöd.  

Handläggare: Kultur och fritidskonsulent Sefik Ahmetbasic i samråd med kul-
turchefen Karin Beckman 
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BIN § 42 
BIN AU § 33   Dnr 50/2014 

Tilläggsansökan om stöd till upprustning  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Bildningsnämnden beviljar stöd med 30 % på angiven materialkostnad 135 000 
kr. 

Beviljat belopp max 40 500 kr. 

Medelanvisning: Stöd till upprustning i 2015- års budget. 

_______________ 

Bakgrund 

Vara folkhögskolas elevförbund har tidigare ansökt om stöd i samband med 
byggnation av museum enligt ansökan och Bildningsnämnden beslutade i 
ärendet 141209 §108  

Ansökan gällde stöd till bygglov, 40 072 kr. 

Stödet avslogs med hänvisning till att ansökan inte uppfyller gällande bidrags-
normer antagna 131028 § 57. Föreningen hänvisades istället till att söka stöd 
enligt normerna ”Stora bidrag till speciella ändamål”. Vi anser att ”Stora bidrag 
till speciella ändamål” är till för föreningar som ansöker om höga belopp och 
därför är inte den stödformen riktigt rätt i det här sammanhanget. 

Efter ovanstående beslut har kultur och fritidskonsulenten Sefik Ahmetbasic 
och kulturchefen Karin Beckman enligt föreningens önskemål träffat förening-
en och har utifrån samtalet kommit fram till att föreningen från början ansökte 
om ”fel sorts stöd”.  

Anledningen till vår ståndpunkt är att föreningen inte var tillräckligt insatt i hur 
kommunens regler för stöd till föreningslivet fungerar, därför ansöktes fel sorts 
stöd. Föreningen uppfyller kriterierna för att kunna söka stöd till upprustning 
och därför uppmanades de att söka detta stöd.  

Beredning 

Föreningen ansöker nu om stöd till byggnation av handikappsanpassad WC, 
anpassad entré samt till ingången till entrén (all byggnation är klar i dagsläget). 
Materialkostnaden uppgår till en summa av 135 000 kr.  

2015 års budget för stöd till upprustning uppgår till 250 000 kr. Nämnden har 
sedan tidigare beviljat stöd ur denna budget till ett belopp om 96 577 kr. Be-
räknat och förväntat budgetöverskott för år 2015 är 153 423 kr. Med tanke på 
omständigheterna kring tidigare ansökan föreslås ett positivt beslut, utrymme 
finns i budgeten för ett eventuellt beviljat stöd. 

 
_____________
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BIN § 43 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av och godkänner redovisningen 

____________ 

 

Bakgrund 
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 

 

Beslut   Delegat 

BINAU 150331, § 23,25,30,34-35 Arbetsutskottet 

DB 29-33   Elevhälsochef 

DB 34-40   Kulturchef 

 

____________ 
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BIN § 44 

Inbjudan till rådslag om kulturskolans utma-

ningar och framtid 
 

Beslut 

Bildningsnämnden utser Carl-Uno Olsson att delta på rådslag den 11 maj om 
kulturskolans utmaningar och framtid arrangerat av Sveriges kommuner och 
landsting 

__________ 

 
Sveriges kommuner och Landsting har bjudit in till ett rådslag den 11 maj för 
att inhämta förvaltningschefers och ansvariga politikers syn på kulturskolans 
utmaningar och framtid. Syftet är att tydliggöra relevanta frågeområden och 
huvudlinjer i SKL:s arbete med barn och ungas kulturutövande samt ge inspel 
till regeringens arbete med en nationell strategi. 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren uttrycker önskemål att ordföranden 
Carl-Uno Olsson medverkar vid rubricerat rådslag. 

__________ 
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BIN § 45 

Övrigt 

 
Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren informerar att Nästegårdsskolans 
rektor, Leif Olsson, har ansökt och fått beviljat tjänstledighet t.o.m. hösttermi-
nen 2015  
Alléskolans ledarstöd, Lisa Ekberg, är tf rektor under denna tid och 
rekrytering av vikarierande ledarstöd på Alléskolan kommer att ske. 

Organisationsförändring har skett gällande rektor/förskolechef för 
Larv/Tråvad/Vedum. 
De båda områdena separeras chefsmässigt och Charlotte Svensson-Dos Santos 
ska enbart vara rektor/förskolechef för Vedum och rekrytering ska ske gäl-
lande chef för Larv/Tråvad inklusive ledarstöd för Nästegårdsskolan. 

 

Peter Jonsson (M) ställer fråga om fortskridandet av handläggningen av lokal-
utredningen. Önskar en lägesrapport.  

 

____________ 

 

 

 


