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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 83 

Information Barnomsorg 

Beslut 
Bildningsnämnden har tagit del av informationen 

_____________ 

 
Barnomsorgshandläggare, Yvonne Carlson, informerar om nuläget inom barn-
omsorgen såsom barnomsorgsplatser, antal inskrivna barn samt antal barn i kö- 

_____________  
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BIN § 84 

Information från tf bildningschef 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar informationen 

___________ 

 

Hannes informerar om att det inkommit 8 anmälningar avs kränkning,  
5 st från Alléskolan, 2 st från Nästegårdsskolan och 1 st från Västra/Park 

Information ges även kring genomförd arbetsmiljöinspektion 

___________ 
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BIN § 85 
BIN AU § 69 

 

Delårsrapport augusti 2015 (Tertialrapport 2) 

 
Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och överlämnar densamma till 
Kommunfullmäktige 
___________ 

Ekonom Karl-Erik Stenborg informerar om delårsrapport augusti 2015 

____________ 

Arbetsutskottets behandling 150915 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 
____________ 

Bildningsnämndens behandling 
Ekonom Karl-Erik Stenborg redogör för delårsrapport augusti 2015 

Årsprognosen visar på 4 miljoner kronor i underskott 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015.09.29 5 
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BIN § 86 
BIN AU § 80 
 

Budget 2016 

Beslut 

Bildningsnämnden äskar hos Kommunfullmäktige att utöka ramen med 3 mil-
joner kronor till områden såsom gymnasieskola, grundskola och bidrag till för-
eningsägda idrottshallar 

Bildningsnämnden överlämnar Budget 2016 till Kommunfullmäktige 

_________ 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att se över budgeterade intäkter och kostnader för 
Lagmansgymnasiet. 

__________ 

Bakgrund 

Ekonom Karl-Erik Stenborg avger information om budget 2016. 

Arbetsutskottets behandling 150921 

Arbetsutskottet finner några redaktionella felaktigheter och ger förvaltningen i 
uppdrag att korrigera detta inför nämnden. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar på följande:  

Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utöka ramen med 3 miljoner 
kronor till strukturbidrag för Lagmansgymnasiet. 

Arbetsutskottet ställer sig bakom Carl-Uno Olssons yrkande. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utöka ramen med 3 miljoner 
kronor till strukturbidrag för Lagmansgymnasiet.   

Peter Jonsson (M) deltar inte i arbetsutskottets beslut utan återkommer till 
Bildningsnämnden efter gjorda kompletteringar från förvaltningen.   

___________ 

Bildningsnämndens behandling 
Karl- Erik Stenborg redogör för budget 2016 
 

Yrkande 
Peter Jonsson (M), med instämmande av Anette Engström (FP) och Hannyah 
Jörtoft (SD), yrkar utökning av ram med 3 mkr till områden såsom gymnasie-
skola, grundskola och bidrag till föreningsägda idrottshallar 
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forts 

 

Proposition 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Peter Jonssons yr-
kande under proposition och finner att nämnden beslutar enligt Peter Jonssons 
yrkande 

______________ 
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BIN § 87 
BIN AU § 82  

Bildningsnämndens verksamhetsplan 2016-

2019 

 
Beslut 

Bildningsnämnden antager Verksamhetsplan 2016-2019 och överlämnar den-
samma till kommunfullmäktige 

_______ 

Bakgrund 

Åsa Kåryd, utvecklingsledare avger information om effektmål och indikatorer, 
sammanställning av de tidigare framarbetade förslag som inkommit till bild-
ningsförvaltningen. 

___________ 

Arbetsutskottets behandling 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden antar föreslagna effektmål.  

Beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att sammanställa arbetsutskottets 
synpunkter avseende effektmål inför kommande bildningsnämnd.  

____________ 

Bildningsnämndens behandling 

Utvecklingsledare Åsa Kåryd, informerar om framtaget förslag till verksam-
hetsplan för bildningsnämnden 2016-2019 innehållande bl a inriktningsmål, 
indikatorer samt effektmål. 
Utvärdering av effektmålen följs upp och redovisas för bildningsnämnden i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning 

____________ 
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BIN § 88 
BIN AU § 81     

 

Funktionshinderspolitisk policy inklusive 

handlingsplan 

 
Beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande angående funktionshinderspolitisk 
policy i Vara Kommun:  

1. Bildningsnämnden anser att det är många mål i förhållande till bildnings-
nämndens verksamhetsmål.  

2. Bildningsnämnden anser att målen är svåra att objektivt följa upp. 

________ 

 
Bakgrund 

Socialförvaltningens utredare har tillsammans med kommunalråd och repre-
sentanter från KRF tagit fram förslag till funktionshinderpolitisk policy inklu-
sive handlingsplan för Vara kommun, för perioden 2016-2019. 

Förslaget skickas nu på remiss till samtliga nämnder samt till kommunala rådet 
för personer med funktionsnedsättning (KRF). 

Yttranden skall inkomma till kommunstyrelsens sekreterare senast den 12 ok-
tober 2015. 

__________ 

 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande angående funktionshinderspolitisk 
policy i Vara Kommun:  

1. Bildningsnämnden anser att det är många mål i förhållande till bildnings-
nämndens verksamhetsmål.  

2. Bildningsnämnden anser att målen är svåra att objektivt följa upp. 

___________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015.09.29 9 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 89 
BIN AU § 72      

 

DUA - Delegationen för unga till arbete 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen 

___________ 

Bakgrund 

Tf. kommundirektör har i samråd med tf. Bildningschef ansökt om stadsbidrag 
avseende projektet delegation för unga i arbete (DUA). Ansökan skickades in 
2015-08-25 och avser 200 000kr. 

___________ 

Arbetsutskottets behandling 

Tf Hannes Berggren föredrager ärendet 

Beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen och ger tf bildningschef i uppdrag att 
skicka ut ansökan inför Bildningsnämnden 2015-09-29. 

 

___________ 
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BIN § 90 
BIN AU § 74 

 

Lokalutredning, förslag på lokalprogram 

Beslut 

Bildningsnämnden antager framtaget förslag på lokalprogram för lokalutred-
ning.  

Reservation: Peter Jonsson (M), Anette Engström och Hannyah Jörtoft reser-
verar sig till förmån för Peter Jonssons (M) yrkande gällande kompletterande 
utredning. 

_________ 

Bakgrund 

Katarina Dalander, inhyrd konsult har tagit fram ett förslag på lokalprogram 
avseende pågående lokalutredning. 

_________ 

Arbetsutskottets behandling 150915 

Peter Jonsson (M) yrkar följande komplettering till utredningsuppdraget avse-
ende lokalutredningsprogram: 

I den skolutredning som pågår inom Vara Kommun ingår planering för en flytt av grund-
skoleverksamheten (åk F-2) från Västra Skolan till Torsgårdsskolan samt en flytt av åk 3 
från Parkskolan till Torsgårdsskolan. En sådan flytt kräver utbyggnad då av Torsgårds-
skolan då befinliga lokaler inte räcker för behoven. 

Som alternativ till denna flytt föreslår Moderaterna att följande utreds: 

 Torsgårdsskolan öppnas åter för grundskoleverksamhet (åk F-3) 

 Grundskoleverksamheten på Västra Skolan fortsätter (åk F-3) 

 Återgång till en geografisk indelning (hänsyn utifrån skolornas storlek måste tas 
där elever i första hand placeras på den skola de har närmast till) 

 Åk 3 flyttas från Parkskolan till Västra Skolan respektive Torsgårdsskolan 
 

Jämfört med att flytta all grundskoleverksamhet för åk F-3 till Torsgårdsskolan så ser vi 
bl.a. följande fördelar med vårt förslag: 

 Flytten för barnen när de lämnar förskolan för grundskolan blir kort då både 
Västra Skolan och Torsgårdsskolan har förskoleverksamhet i nära anslutning 

 Föräldrar som lämnar barn till förskola respektive grundskola behöver inte trans-
portera sig emellan någon längre sträcka 

 Geografiskt avstånd från hemmet till skolan blir kortare än idag för många elever 
och inte längre för någon 

 Tid och kostnad för ombyggnad minimeras  
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Proposition 

Ordförande ställer proposition på moderaternas yrkande mot avslag och finner 
att yrkandet avslås. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden antar framtaget förslag på lokalprogram för lokalutredning.  

Reservation: Peter Jonsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

______________ 

Bildningsnämndens behandling 
 

Bakgrund 

Bildningsnämnden beslutade 150623 § 61 att uppdra till förvaltningen att ut-
reda flytt av grundskoleverksamhet på Västra skolan samt årskurs 3 på Parks-
kolan till Torsgårdsskolan. I uppdraget ingick även utredning kring skolorna i 
Larv och Tråvad. 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) vidhåller tidigare yrkande gällande komplettering i utred-
ningsuppdraget 
Anette Engström (FP) och Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till Peter Jonssons 
kompletteringsyrkande 

 

Proposition 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Peter Jonssons kompletterings-
yrkande under proposition och finner att bildningsnämnden beslut enligt ar-
betsutskottets förslag 

_____________ 
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BIN § 91 
BIN AU § 65 

 

Gymnasieorganisation och programutbud 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

 
Bildningsnämnden beslutar att erbjuda följande program till Lagmansgymnasiet 
läsåret 2016/17:  
 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 

El- och energiprogrammet (EE) 

Fordonsprogrammet-transport (FT) 

Industritekniska programmet (IN) 

Teknikprogrammet (TE) 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 

Ekonomiprogrammet (EK) 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 

____________ 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Bildningsnämndens arbetsutskott ger rektor på Lagmansgymnasiet i uppdrag 
att se över de förutsättningar som finns för ett innebandygymnasium till den 
1:a december. 

_____________ 

Bakgrund 

Mats Jonsson, rektor på Lagmansgymnasiet avger information om programut-
bud för nästkommande år.  

_____________ 

Bildningsnämndens behandling 

Rektor Mats Jonsson har undersökt intresset hos företag om att ta emot lär-
lingar och har funnit att det är ett lågt intresse hos företagen. 

Protokollsanteckning 

Peter Jonsson (M) framför att det är viktigt att se över förutsättningarna att 
starta en omvårdnadslinje läsåret 2017/2018  

______________ 


