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BIN § 105 

Ändringar i ärendelistan 
 

Följande ändringar görs i ärendelistan: 

- Extra informationsärende: ”Klagomål gällande pjäs på Alléskolan”  
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BIN § 106 

Presentation av nya rektorer 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Frida Skoog, rektor Levenes barnomsorg och skola, Jytte Rixman, rektor Allé-
skolan samt Karin Lindqvist-Bankler, rektor Vedums förskola och skola, ger en 
kort presentation inför nämnden. 

Samtliga tycker att de har kommit in väl i deras nya positioner och ser positivt 
på framtiden. Samarbetet med varandra och övriga rektorer inom Vara kom-
mun ser de som mycket produktivt. 

Just rekryteringar och brist på personal ses som det största problemet inför 
framtiden. Detta gör att det blir svårt att hitta vikarier och det påverkar såklart 
resultaten för elever om det saknas behörig personal. 

Jytte Rixman informerar särskilt om den nya mottagningsenheten på Allésko-
lan. Det har varit positiv respons på detta och eleverna har tagit emot de nyan-
lända väldigt öppet. Det har skett mycket samarbete med Lisa Ekberg, rektor 
Nästegårdsskolan, gällande detta och även lärare på andra skolor har visat in-
tresse av att hjälpa till. 

__________ 
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BIN § 107 

BIN AU § 106 

Stöd till föreningar enligt särskilda avtal 2016 

Beslut 

Avtal med föreningar tecknas enligt förslag. 

__________ 

Sammanfattning 

Förslag till avtal med föreningar har tagits fram enligt följande: 

Förening 
Avtals-

period 

Stöd 

2016 
Uppdrag 

Levene-
bygdens 
Ridklubb 

2016 7 000 
kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2015. Upprätthålla god utbildnings-
nivå för samma målgrupp. 

Vara häst-
sport-
klubb 

2016 7 000 
kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2015. Upprätthålla god utbildnings-
nivå för samma målgrupp. 

Vara SK 
handi-
kappsekt-
ion 

2016 5 000 
kr 

Bedriva innebandy- och fotbollsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning i minst 
samma omfattning som föregående år. Målsätt-
ningen är att på sikt utöka verksamheten med 
bordtennis.  

Oltorps 
frilufts-
förening 

2016 44 285 
kr 

Oltorps friluftsområde: Drift och skötsel av el-
ljusspår (2,7 km), mountainbikespår (4,2 km), 
kulturvandringsled (8 km) samt spårning av skid-
spår (2,7 km). Drift och skötsel av klubbhus och 
fotbollsplan, fullvärdesförsäkra hela anläggningen 
och betala arrendeavgifter. Belysningen ska vara 
tänd som minst från kl. 07.00 tills det ljusnar 
samt kvällstid från mörkrets inbrott till kl. 21.00.  

Ryda SK 2016 44 619 
kr 

Almesåsens friluftsområde: Hålla elljusspår och 
dagspår öppna för allmänheten. Ansvara för 
markarrende och arrendekostnader. Fullvärdes-
försäkra klubbrum och omklädningsutrymmen.  
Belysningen i spåret ska vara tänd som minst 
måndag till fredag från mörkrets inbrott till kl. 
21.00, lördag och söndag från mörkrets inbrott 
till kl. 18.00. 
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Vedums 
AIS 

2016 10 495 
kr 

Nordvalla friluftsområde: Hålla elljusspåret, dag-
spåret och omklädningsutrymmen öppna för 
allmänheten. Preparera skidspår samt fullvärdes-
försäkra hela anläggningen. Belysningen i spåret 
ska vara tänd som minst från kl. 07.00 till det 
ljusnar samt kvällstid från mörkrets inbrott till kl. 
21.00. 

Konstrika 
Idéer 

2016-
2017 

5 000 
kr 

Verka för att framhålla konstnärer och konst-
hantverkare i Vara kommun genom att 2016 ar-
rangera Vara konstrunda samt under avtalstiden 
arrangera minst en samlingsutställning i Vara 
kommun. Arrangera konstresor och andra konst-
aktiviteter.  

Varabyg-
dens 
konstför-
ening 

2016 7 000 
kr 

Arrangera minst 6 utställningar per år med efter-
följande konstkväll/föreläsning i utställningshal-
len i Vara bibliotek. Medverka till att öka konst-
intresset hos Vara kommuns invånare, exempel-
vis genom att arrangera konstresor och studie-
cirklar samt genom att medverka i lokala kul-
turarrangemang.  

Skara-
borgs 
förenings-
arkiv 

2016 24 600 
kr 

Följa de åtagande som framgår av Skaraborgs 
Föreningsarkivs verksamhetsplan för 2016. Stö-
det täcker hyreskostnad, och verksamhetsbidrag 
enligt fördelningsnyckel för 2016, samt medlems-
avgift för 2016.  

Ryda 
Hem-
bygdsför-
ening 

Januari 
och 

febru-
ari 

2016 

2 200 
kr 

Bedriva aktiviteter i biblioteket i Helås fram till 
dess att biblioteksverksamheten helt har avslutats 
i februari 2016. Stödet ska täcka hyreskostnader 
för perioden 1 januari - 9 februari 2016.  

Studie-
främjan-
det 

2016 15 000 
kr 

Tillhandahålla kostnadsfria replokaler i Vara 
kommun, minst en utrustad, för band som bedri-
ver studiecirkelverksamhet inom musik.  

Vara Riks-
teaterför-
ening 

2016 24 000 
kr 

Arrangera minst 6 föreställningar per år i samar-
bete med Vara konserthus. Anordna teaterresor. 
Arbeta för att främja barn, ungdomars och unga 
vuxnas teaterintresse. I samarbete med bland 
andra Vara konserthus utvidga verksamheten till 
att även innefatta konstformen dans.  

Vara Na-
turskydds-
förening 

2016 5 000 
kr 

Skötsel av Ranahult natur- och kulturreservat 
enligt skötselplan upprättad av miljö- och bygg-
nämnden. Bedriva aktiviteter och arrangemang i 
området, så som Ängens dag, De vilda blom-
mornas dag.  
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Studieför-
bunden 

2016 54 000 
kr 

9 studieförbund arrangerar 2 programtillfällen var 
á 3 000 kr/st. Platser: Vara, Badhusparken och 
Kvänum, Lumber och Karle. Datum, tid och 
artister sätts under våren 2016. 

Förening-
en Vara 
Småstad 

2016-
2017 

41 000 
kr 

• Årligen anordna ett nyårsfirande i Vara cent-
rum. I firandet ingår ett mindre arrangemang vid 
Badhusparkens scen med musik, tal och diktläs-
ning samt att avfyra fyrverkeri vid tolvslaget. • 
Årligen, den 13 januari, anordna Knutsdans för 
barn på Stora torget i Vara. Föreningen ansvarar 
för bemanning under arrangemangen samt att det 
material och den utrustning som krävs för ge-
nomförandet införskaffas. Föreningen söker po-
listillstånd samt ansvarar för marknadsföring.  

SISU 2016 231000 
kr 

• Sträva efter att utbilda och utveckla individ och 
organisation/förening i samma omfattning och 
med minst samma kvalitet som 2015. 
• Aktivt stödja idrottsrörelsens och skolornas 
engagemang i Idrottslyftet. 
• Genomföra särskilda utbildningsinsatser i sam-
verkan med Kultur Vara, t ex under 2016 fort-
sätta att aktivt stödja idrottsrörelsens engage-
mang i Säker & Trygg Förening och stödja de 
processer som leder till certifiering, men i sam-
verkan med studieförbunden också arbeta för att 
övrigt föreningsliv ska certifieras/aktiveras på 
samma vis.  
• Anordna utbildning i hjärt-lungräddning en 
gång per år eller när behov finns bland före-
ningsmedlemmar från föreningar i certifierings-
processen inom Säker och Trygg förening. Vara 
kommun betalar, utöver ovan nämnda bidrag, 
maximalt 5 platser per förening som befinner sig 
i certifieringsprocessen vid det aktuella tillfället 
och som inte utnyttjat erbjudandet tidigare. Öv-
riga betalar självkostnadspris. 
• Delta i möten som Kultur Vara kallar till. 
• I samverkan med studieförbunden verka för 
kvalitativt god utbildning i föreningskunskap och 
utbildning för styrelseuppdrag och liknande. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet föreslår att godkänna de nya förslagen till avtal för 2016 som 
förvaltningen rekommenderar men öppnar för att redan pågående avtal kan 
komma att omförhandlas i och med att en ny budget tas i kommunfullmäktige 
den 30:e november. 

__________  
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BIN § 108    Dnr 31/2015 

BIN AU § 107 

Ansökan om upprustningsbidrag gällande 
startmodul – Vara Bjertorp Golfklubb 

Beslut 

Bildningsnämnden beviljar Vara Bjertorp Golfklubb ett bidrag för nybyggnat-
ion av startmodul med 30 % av materialkostnaden; 13 482 kr. 

Medelanvisning: Upprustningsbidrag i 2016 års budget. 

__________ 

Sammanfattning 

Vara Bjertorp har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprust-
ning gällande en nybyggnation av startmodul till tävlingsverksamhet. 

För att få upprustningsbidrag krävs: 

 Att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

 Att byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll. 

 Att det finns en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar 
och ideella insatser. 

Föreningar kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet 
får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta vill-
koren från Boverket. Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan. 

Det anses att byggnationen krävs för utveckling av Vara Bjertorp Golfklubbs 
tävlingsverksamhet. 

Den totala kostnaden för nybyggnationen beräknas uppgå till 76 966 kr, varav 
materialkostnaden är 44 939 kr. 

Utbetalning sker efter det att arbetet utförts och redovisats. Föreningen ska 
senast 30 november 2016 inkomma med redovisning över det utförda arbetet. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015-12-08 8 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 109    Dnr 32/2015 

BIN AU § 108 

Ansökan om upprustningsbidrag gällande re-
staurang – Vara Bjertorp Golfklubb 

Beslut 

Bildningsnämnden avslår Vara Bjertorp Golfklubbs ansökan om upprustnings-
bidrag gällande restaurang då detta inte anses krävas för att utöva Vara Bjer-
torp Golfklubbs primära verksamhet. 

__________ 

Sammanfattning 

Vara Bjertorp har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprust-
ning gällande en nybyggnad och utbyggnad av restaurang. 

För att få upprustningsbidrag krävs: 

 Att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

 Att byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll. 

 Att det finns en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar 
och ideella insatser. 

Föreningar kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet 
får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta vill-
koren från Boverket. Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Det sker en diskussion gällande om vissa av åtgärderna borde ges upprust-
ningsbidrag, exempelvis de som syftar till att öka handikappstillgängligheten. 
Om dessa hade haft en tydligare koppling till den primära verksamheten hade 
det varit något som nämnden kunde ge stöd till men eftersom de nu är kopp-
lade till restaurangverksamheten anses de inte uppfylla de krav som ställs för 
att kunna få upprustningsbidrag. 

__________  
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BIN § 110    Dnr 101/2015 

BIN AU § 109 

Ansökan om upprustningsbidrag gällande 
vindskydd – Levene Bouleförening 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden beviljar Levene Bouleförening ett bidrag för nybyggnation 
av vindskydd med 30 % av materialkostnaden; 4 794 kr. 

Medelanvisning: Upprustningsbidrag i 2016 års budget. 

__________ 

Sammanfattning 

Levene Bouleförening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning gällande en nybyggnation av startmodul till tävlingsverksamhet. 

För att få upprustningsbidrag krävs: 

 Att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

 Att byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll. 

 Att det finns en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar 
och ideella insatser. 

Föreningar kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet 
får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta vill-
koren från Boverket. Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan. 

Det anses att byggnationen underlättar Levene Bouleförenings primär- och 
tävlingsverksamhet. 

Materialkostnaden för nybyggnationen beräknas vara 15 980 kr. 

Utbetalning sker efter det att arbetet utförts och redovisats. Föreningen ska 
senast 30 november 2016 inkomma med redovisning över det utförda arbetet. 

__________  
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BIN § 111    Dnr 101/2015 

BIN AU § 110 

Ansökan om upprustningsbidrag gällande lo-
kalrenovering – Vedums AIS 

Beslut 

Bildningsnämnden beviljar Vedums AIS ett bidrag för ombyggnation av lokal 
med 30 % av materialkostnaden; 5 625 kr. Om bidrag från Boverket erhålls 
utgår istället bidrag med 30 % av totalkostnaden; 17 625 kr. 

Medelanvisning: Upprustningsbidrag i 2016 års budget. 

__________ 

Sammanfattning 

Vedums AIS har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprust-
ning gällande en ombyggnation av lokal för att utöka styrkelyftsverksamheten. 

För att få upprustningsbidrag krävs: 

 Att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

 Att byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll. 

 Att det finns en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar 
och ideella insatser. 

Föreningar kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet 
får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta vill-
koren från Boverket. Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan. 

Det anses att byggnationen krävs för att göra lokalen mer tillgänglig. 

Den totala kostnaden för nybyggnationen beräknas uppgå till 58 750 kr, varav 
materialkostnaden är 18 750 kr. 

Utbetalning sker efter det att arbetet utförts och redovisats. Föreningen ska 
senast 30 november 2016 inkomma med redovisning över det utförda arbetet. 

__________  
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BIN § 112    Dnr 101/2015 

BIN AU § 111 

Ansökan om upprustningsbidrag gällande 
klubblokal – Tråvads IF 

Beslut 

Bildningsnämnden beviljar Tråvads IF ett bidrag för renovering av klubblokal 
med 30 % av materialkostnaden; 54 606 kr. 

Medelanvisning: Upprustningsbidrag i 2016 års budget. 

__________ 

Sammanfattning 

Tråvads IF har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
gällande renovering av klubblokal. 

För att få upprustningsbidrag krävs: 

 Att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

 Att byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll. 

 Att det finns en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar 
och ideella insatser. 

Föreningar kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet 
får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta vill-
koren från Boverket. Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och 
besiktning inte motsvarar ansökan. 

Det anses att ombyggnationen är viktigt för Tråvads IF:s energieffektivisering 
gällande dess primära verksamhet. 

Den totala kostnaden för nybyggnationen beräknas uppgå till 359 359 kr, varav 
materialkostnaden är 182 019 kr. 

Utbetalning sker efter det att arbetet utförts och redovisats. Föreningen ska 
senast 30 november 2016 inkomma med redovisning över det utförda arbetet. 

__________  
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BIN § 113 

BIN AU § 99 

Rapportering av inkomna klagomål 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen och ger förvaltningen i upp-
drag att säkerställa att det är tydligt vem som ska ta emot klagomålssamtal samt 
att dokumentationen är tydlig. 

__________ 

Sammanfattning 

Under året har följande klagomål inkommit: 

Datum Enhet Klagomål Åtgärd 

2015-
01-27 

Vedum för-
skola 

Dålig uppsikt på barnen. Anonym synpunkt. 

2015-
02-04 

Vedums 
skola 

Inget stöd vid hot och 
våld mot elev. 

Berörd rektor har kon-
taktat förälder i ärendet. 

2015-
05-06 

Arentorps 
förskola 

Synpunkt på personal – 
dålig uppsikt, favorise-
ring 

Berörd rektor har skrivet 
ett allmänt svar gällande 
rutiner, uppföljning samt 
brister när det gäller 
barns trygghet och sä-
kerhet. 

2015-
08-20 

Nästegårds-
skolan 

Synpunkt på mo-
dersmålslärare som pra-
tar fel arabisk dialekt. 

Berörd rektor har kon-
taktat förälder i ärendet. 
Ärendet gick till slut vi-
dare Skolinspektionen. 

2015-
10-24 

Torsgårdens 
förskola 

Synpunkt på att dottern 
inte fått jobb via vakans-
förmedlingen samt att 
lärare på förskolan betett 
sig illa 

Bemanningschef har 
svarat förälder angående 
rutiner vid uppsägande 
av vakansplatser. 

 

Klagomålsärenden har kommit in periodvis till kommunen. Av dessa har tre 
inkommit via kommunens klagomålsformulär på dess hemsida, ett har skickats 
via mail till dåvarande nämndsekreterare och ett har skickats handskrivet till 
dåvarande bildningschef. 

Av samtliga ärenden har två lett till anmälningar hos Skolinspektionen. I ett av 
fallen har föräldrarna inte varit nöjda med svaret från rektor/förvaltning. An-
mälan har sedan avvisats på grund av att Skolinspektionen ansett att det sak-
nats grund för anmälan. I det andra fallet skedde en anmälan till Skolinspekt-
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ionen samtidigt som klagomålet riktades till skola/förvaltning, vilket inte gav 
huvudman och skola en chans att bemöta klagomålet som första instans. 

Det har i flera fall varit svårt att se när ett ärende avslutats då en slutgiltig rap-
port gällande ärendet inte inkommit för registrering utan i många fall finns 
endast mail där rektorn säger att de kommer att ta kontakt med den förälder 
som lämnat in klagomålet. En blankett där rektorn får beskriva vilka åtgärder 
som gjorts och om ärendet kan anses som avslutat skulle förenkla hanteringen 
samt göra det enklare att arbeta fram förbättringar i framtiden då det lätt går att 
se exempelvis tid som gått tills ärendet var färdigt, exakt vilka åtgärder som 
tagits, etc. Det minskar även risken att ett ärende skulle falla mellan stolarna 
och leda till en möjlig anmälning hos Skolinspektionen 

__________  
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BIN § 114 

Klagomål gällande pjäs på Alléskolan 

Beslut 

Bildningsnämnden remitterar ärendet till förvaltningen som ska undersöka om 
den kan fortsätta att visas. 

__________ 

Sammanfattning 

Hannyah Jörtoft (SD), ej tjänstgörande ersättare, informerar nämnden om att 
hon tagit del av flera klagomål från elever och föräldrar gällande en pjäs som 
visats för elever på Alléskolan. 

Pjäsen handlar om nazismen och fascismen samt ska ha varit väldigt våldsam. 
Vissa av eleverna ska ha upplevt ett obehag när de såg pjäsen och velat lämna 
lokalen, men ska ha hindrats av personalen. 

Hannyah Jörtoft läser upp korrespondens hon haft med personal på skolan 
gällande detta och enligt dessa ska personalen ha fått väldigt lite info om pjäsen 
innan vilket gjorde att de inte kunde förbereda sig. 

__________  
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BIN § 115 

BIN AU § 119 

Beslut om Kulturpris 2015 

Beslut 

Bildningsnämnden utser Sylvie Andersson, Vedum, till 2015 års kulturprista-
gare med följande motivering: 

Sylvie Andersson har gjort insats för hela Vara kommun, men framförallt för Vedum i och 
med hennes renovering av och utställningar på Vedums järnvägsstation. 

Det var 2007 som konstnären Sylvie Andersson köpte den gamla kulturmärkta stationen 
och renoverade den till sitt ursprungliga skick, för detta återställande fick hon Vara kom-
muns Miljö- och byggnadspris 2010. Hennes insatser har gjort att stationen idag har blivit 
en kulturell mötespunkt där bland annat Sylvies egen konst ställs ut jämsides historia från 
järnvägen och dess avtryck på bygden. 

Sylvie har inte bara gjort ett kulturellt avtryck i Vedum utan har även varit drivande i 
framkomsten och uppbyggandet av utställningen i Bengtssonska magasinet, ett annat kul-
turminne i centrala Vara. 

För detta bevarande och nyanvändande av gamla kulturminnen förtjänar Sylvie Andersson 
Vara kommuns Kulturpris. 

__________ 

Sammanfattning 

Sedan 1991 utser Vara kommun årligen en kulturpristagare, en person (eller 
flera) som i Vara kommun utfört en mångårig kulturfrämjande insats. Endast 
den som är eller har varit bosatt eller har annan påtaglig anknytning till kom-
munen kan erhålla priset. 

Förutom ära och diplom mottar vinnaren även 6 000 kronor i prispengar, vil-
ket lämnas av Sparbanken Skaraborg. 

Bildningsnämndens behandling 

Bildningsnämnden och Pär Lindblom, Sparbanken Skaraborg, diskuterar de 
nominerade kandidaterna.  
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BIN § 116 

BIN AU § 101 

Bidragsbelopp enskild verksamhet 

Beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande bidragsbelopp till enskild verksamhet 
från och med januari 2016: 

Pedagogisk omsorg år 1-5 
   2016 

15 tim   

Personalkostnad, omkostnadsersättning 45 930 

Administrativ bidrag 1%  459 

Moms 6% 2 783 

Bidrag/barn  49 172 

  Övriga 
 Personalkostnad, omkostnadsersättning 91 859 

Administrativ bidrag 1%  919 

Moms 6% 5 567 

Bidrag/barn  98 345 

  Pedagogisk omsorg 6-13 år 
   
 6-9 år 
 Personalkostnad, omkostnadsersättning 39 028 

Administrativ bidrag 1%  390 

Moms 6% 2 365 

Bidrag/barn  41 784 

  10-13 år 
 Personalkostnad, omkostnadsersättning 23 416 

Administrativ bidrag 1%  234 

Moms 6% 1 419 

Bidrag/barn  25 069 

  Förskola år 1-3 
   
 Undervisning 80 718 

Lärverktyg 2 281 

Lokalkostnader 15 857 

Måltider 6 947 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 917 
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Moms 6% 6 523 

 
115 244 

Förskola år 4-5 
   
 Undervisning 77 086 

Lärverktyg 2 281 

Lokalkostnader 15 857 

Måltider 6 947 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 808 

Moms 6% 6 299 

 
111 277 

Fritidshem 
   
 Undervisning 29 288 

Lärverktyg 1 135 

Lokalkostnader 3 755 

Måltider 2 985 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 858 

Moms 6% 2 281 

 
40 303 

Förskoleklass 
   
 Undervisning 35 144 

Lärverktyg 1 919 

Lokalkostnader 13 359 

Måltider 2 683 

Elevhälsa 490 

Administrativ bidrag 3% 1 608 

Moms 6% 3 312 

 
58 515 

Grundskola År 1-3 
   
 Undervisning 40 132 

Lärverktyg 3 343 

Lokalkostnader 13 188 

Måltider 4 352 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 1 905 

Moms 6% 3 925 

 
69 342 

Grundskola År 4-6 
   
 Undervisning 40 896 
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Lärverktyg 3 656 

Lokalkostnader 13 188 

Måltider 4 352 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 1 938 

Moms 6% 3 992 

 
70 519 

Grundskola År 7-9 
   
 Undervisning 40 766 

Lärverktyg 4 969 

Lokalkostnader 13 188 

Måltider 4 352 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 1 973 

Moms 6% 4 065 

 
71 811 

__________ 

Sammanfattning 

Bidragen, grundbeloppen, ska täcka samtliga kostnadsposter som avser verk-
samheten för barn och elever. Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans 
normala behov för stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpe-
dagoger, talpedagog, elevvård inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, 
prao, lärverktyg, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, 
lokalkostnader, städning, vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, ad-
ministration, kompetensutveckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 
2010:800) 

Tilläggsbelopp 

Utöver elevbidragen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn 
med omfattande behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och 
stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten.  

Bildningsnämndens budget 

Bildningsnämndens budget innehåller förutom förskola 1-5, fritidshem, försko-
leklass och grundskola även verksamheter såsom gymnasium, vuxenutbildning, 
kulturskola, bad, kultur och fritid bidrag, fritidsgårdar, bibliotek, särskola, pe-
dagogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. 
Dessa verksamheter ingår inte i bidragen till enskild regi. 

__________  
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BIN § 117 

BIN AU § 102 

Rapportering av inackorderingstillägg 2015 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Följande beviljande samt avslag av inackorderingstillägg skedde mellan 2015-
08-15 och 2015-10-23 gällande läsåret 2015-2016 med utbetalningsperiod sep-
tember-maj: 

Antal elever Elevens skola Kronor elev/månad 

5 Uddetorp Skara 
1 480 

5 De La Gardiegymnasiet Lidköping 
1 480 

5 Ållebergsgymnasiet Falköping 
1 480 

3 Sötåsen Töreboda 
1 660 

3 Naturbruksgymnasiet Svenljunga 
1 660 

2 Brinellgymnasiet Nässjö 
1 880 

2 Gullmarsgymnasiet Lysekil 
1 660 

2 Katrinelundsgymnasiet Göteborg 
1 660 

2 Västerhöjdsgymnasiet Skövde  
1 660 

1 Nyköpings Gymnasium 
2 180 

1 Tingholmsgymnasiet Ulricehamn 
1 660 

1 Polhemsskolan Lund 
2 180 

1 Kanalskolan Töreboda 
1 660 

1 Dingle naturbruksgymnasium Dingle 
1 660 

1 Musikkonservatoriet Falun 
2 180 

1 Hvitfeldtska Göteborg 
1 660 

1 Åre gymnasieskola Järpen 
2 500 

1 Malungs gymnasieskola Malung 
2 180 

1 Naturbruksgymnasiet Nuntorp 
1 660 

1 
Burgårdens gymnasium Göteborg 

Avslagen, eleven ej 
antagen. 

1 Katedralskolan Skara 
1 480 

__________  
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BIN § 118 

BIN AU § 103 

Resultat av nationella prov och betyg 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Åsa Kåryd, utvecklingsledare, informerar nämnden om resultaten från nation-
ella ämnesprov och betyg från vårterminen 2015. 

I årskurs 3 har det setts ett bättre resultat jämfört med föregående år i nation-
ella ämnesprov. Misslyckanden har berott främst på ej genomförda delprov av 
elever som varit frånvarande. En åtgärd gällande detta är att erbjuda bättre stöd 
och anpassning så att elever faktiskt gör proven. 

För årskurs 6 ligger de nationella ämnesprov-resultaten i nivå med rikets snitt. 
Här har det dock märkts att det finns många E, vilket ökar risken för att det 
kan leda till många F i årskurs 7 när många byter skola och högre krav ställs. 
För att åtgärda detta kommer det att ske ett fokus på överlämningar av elever 
till andra skolor. När det gäller betygen ligger Vara kommun i stort sett lika 
med, och ibland högre än, genomsnittet i landet. 

När de gäller betyget för årskurs 9 är det väldigt få elever som inte klarat 
grundkraven. Här ligger Vara kommun över riksgenomsnittet, framförallt i 
Matematik. Men det genomsnittliga meritvärdet visar att det är låga betyg som 
eleverna får, även om de klarar grundkraven. Det finns även en stor skillnad på 
killar och tjejer, där de senare får högre meritvärde.  
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BIN § 119    Dnr 88/2015 

BIN AU § 98 

Konststigen i Kvänum 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska utskottet 
att förbättra tillgängligheten kring ”Skapande skola”-projektets konstverk i 
Kvänum. 

__________ 

Sammanfattning 

Kultur Vara har varit i kontakt med Kvänums intresseförening gällande konst-
stigens framtida skötsel, marknadsföring och användning. Föreningen ser 
många samarbetsmöjligheter med företag, skolan och föreningar i Kvänum 
kring användning och marknadsföring av stigen. Markunderlaget är valt för att 
funktionshindrade ska kunna använda stigen och för att förenkla underhållet 
som föreningen planerar att sköta i ideell regi. 

Kultur Vara anser att det finns ett stort värde i att projektet kan slutföras, med 
hänsyn till elevernas och konstnärernas insatser. En färdigställd konststig är ett 
mervärde för Kvänums invånare såväl som besökare. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Karin Beckman, kulturchef, informerar nämnden om den tänkta konststigen. 

Från början var det tänkt att stigen skulle sträcka sig en längre sträcka som 
bland annat gick på privat mark. Detta hade ägarna av marken inte varit posi-
tivt inställda till. Nu är konststigen kortare och går främst på kommunal mark 
med ett fåtal meter på Lumber & Karles mark, vilket detta företag gett god-
kännande till. 

__________  
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BIN § 120        Dnr 67/2015, 104/2015 

BIN AU § 116                111/2015, 112/2015, 120/2015 

Information om Arbetsmiljöverkets inspekt-
ionsrapporter 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Ledamöterna har fått ta del av samtliga inspektionsrapporter och får ställa frå-
gor om de önskar. 

Hannes Berggren, t.f. bildningschef, informerar om att rapporterna kommer 
från samtal med personal och inte från inspektion av de fysiska lokalerna. Det 
ska därför göras en kontroll för att se om det faktiskt stämmer nu på skolorna. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Margareta Holmberg, utredare, informerar arbetsutskottet om Arbetsmiljöver-
kets inspektionsrapport gällande Vara kommuns skolor. 

I rapporten har 8 brister redovisats efter samtal med ansvarig personal: 

1. Behöver finnas rutiner kring tillsättande och utbildning av elevskydds-
ombud. 

2. Måste ha kontinuerliga undersökningar och riskbedömningar. 
3. Idrottslärarnas uppgiftsfördelning måste kompletteras med en riskbe-

dömning. 
4. Behöver finnas en central rutin för årlig uppföljning. 
5. Måste arbetas aktivt med olycksfall och tillbud. 
6. Behöver ske en undersökning och riskbedömning av rektorers arbetssi-

tuation. 
7. Bör finnas lokala och dokumenterade hot- och våldundersökningar på 

samtliga skolor. 
8. Behöver finnas fungerande beredskap och skriftliga rutiner gällande 

första hjälpen. 

I övrigt har Arbetsmiljöverket även anmärkt på undermåliga lokaler, men krav 
på dessa riktas direkt till skolorna själva. 

Åtgärder på kraven ska redovisas senast 2016-03-11. 

__________ 
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BIN § 121    Dnr 87/2015 

BIN AU § 104 

Remiss om samverkansöverenskommelse 
mellan Vara kommun och Polisen 

Beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande angående samverkansavtal mellan 
Vara kommun och Polisen: 

1. ”Ökad trafiksäkerhet, ökad moral”. Barn och unga bör få ett större fo-
kus i detta prioriteringsområde. 
 

2. Drogförebyggande arbete bör vara ett prioriteringsområde. 
 

3. Polisens synlighet är viktigt i samtliga fem prioriteringsområden. 

__________ 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har 2015-10-23 fått in en remiss från kommunstyrelsen 
angående ett förnyande av existerande samverkansavtal mellan Vara kommun 
och Polisområde Skaraborg. Detta sker årligen och en remiss har därför skick-
ats ut till samtliga nämnder inom kommunen. 

Remissen syftar till att ge nämnden möjlighet att komma med förslag på vilka 
åtagandeområden som ska prioriteras i avtalet för 2016. 2015 års avtal har ex-
empelvis följande prioriteringar: 

1. Ökad trafiksäkerhet – ökad trafikmoral 

2. Förhindra och minska fridsstörning 

3. Färre inbrottsstölder 

4. Färre skadegörelser 

Ovanstående fyra prioriteringsområden kan utökas eller bytas ut mot liknande 
övergripande prioriteringsområden, exempelvis skol- och ungdomsmiljö, integ-
ration, drogförebyggande arbete, etc. 

Yttrande ska in till kommunstyrelsen senast 2015-11-30. 

Rektorerna på skolan har fått ta del av remissen och har inkommit med syn-
punkter. 

__________ 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande angående samverkansavtal mellan 
Vara kommun och Polisen: 

1. Barn och unga bör få ett större fokus i prioriteringsområde ”Ökad tra-
fiksäkerhet – ökad moral”. 
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2. Polisens synlighet är ett viktigt prioriteringsområde. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Bildningsnämnden diskuterar den inkomna remissen och anser att drogföre-
byggande arbete också bör vara med som ett viktigt prioriteringsområde. 

Vissa formuleringar i det av arbetsutskottets framtagna förslag justeras. 

__________ 

Yrkande 

SD yrkar följande: 

Sverigedemokraterna i Vara föreslår bildningsnämnden att föreslå följande 
prioriteringsområden mellan Vara kommun och Polisen: 

1. Drogförebyggande 
2. Trafiksäkerhet 
3. Färre inbrottsstölder 
4. Förhindra och minska fridsstörning 
5. Färre skadegörelse 

Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets justerade förslag och SD:s yrkande i pro-
position och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets justerade för-
slag. 

__________  
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BIN § 122 

BIN AU § 112 

Läsåret 2016/2017 

Beslut 

Bildningsnämnden fastställer tider för skolan gällande läsåret 2016/2017 enligt 
förslag. 

__________ 

Sammanfattning 

Följande förslag för läsåret 2016/2017 föreligger: 

HT 2016 torsdag 18 augusti – tisdag 20 december 

VT 2017 onsdag 11 januari – onsdag 14 juni 

  

Sportlov 13-17 februari (vecka 7) 

Påsklov 10-17 april (vecka 15-16) 

Övriga lov 23 september (k-dag) 

 31 oktober – 4 november (vecka 44) (3 k-dagar, 2 lovdagar) 

 9-10 januari (k-dag) 

 26 maj 

 5 juni 

 

__________ 
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BIN § 123 

BIN AU § 113 

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 
 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta mot en för-
likning gällande det aktuella skadeståndskravet från Barn- och elevom-
budsmannen. 

__________ 

Sammanfattning 

T.f. bildningschef Hannes Berggren informerar arbetsutskottet om: 
 

 Kränkningsanmälningar: 7 st. Nästegårdsskolan, 1 st. Arentorps skola, 
1 st. Larvs skola. Totalt: 9 st. 
 

 Orosanmälningar: 4 st. Västra Park. Totalt 4 st. 
 

 Ett skadeståndskrav har inkommit från Barn- och elevombudsmannen 
(BEO) efter att en elev anmält en kränkning på Lagmansgymnasiet. 
Ärendet ska även upp till Lärarnas ansvarsnämnd. Läraren har blivit 
prövad i domstol men blivit friad. Men det anses inte att förvaltningen 
hanterat ärendet på bästa sätt och att det skadeståndskrav som inkom-
mit kan ses som rimligt. 
 

 Det har uppstått problem med att skjutsa personer fram och tillbaka till 
förberedelseklassen på Nästegårdsskolan och detta har gjort att en för-
beredelseklass nu har startat på Alléskolan i Vara tätort. 
 

 Det finns ett ökat behov av ledarstöd till rektorerna på grund av att or-
ganisationen och ansvaret som dessa tar har ökat. 
 

__________  
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BIN § 124 

BIN AU § 115 

Bildningsnämndens uppföljning för 2016 

Beslut 

Bildningsnämnden antar föreslagna förslag gällande bildningsnämndens upp-
följning för 2016. 

__________ 

Sammanfattning 

Följande förslag till uppföljning av verksamheter för 2016 föreligger: 

Nämnd Uppföljning/anmälan Uppföljning dele-

geringsbeslut 

tis. 2 februari Barnomsorg 

Likabehandlingsplan 

Ansökningar gymnasiet 

Bokslut 

 

tis.1 mars  Arbetsmiljö 

IT-satsningen 

Badenheten 

Elevhälsan 

 

tis. 12 april Tillsynsrapportering friförskolor 

Projektredovisning 

Uppföljning ungdomar upp till 20 

år 

Kulturenheten 

 

tis. 24 maj Tertialrapport 

Barnomsorg  

Barn/ungdomar med utomnor-

disk bakgrund 
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Resultat av ansökningar till gym-

nasiet 

Barn i behov av stöd 

Uppföljning frånvaroplan 

Kulturstipendium 

Fritidsstipendium 

tis. 21 juni   

tis. 30 augusti Skolskjuts 

Skolmåltider 

Intagning gymnasiet 

 

tis. 27 september Tertialrapport 

Barnomsorg 

Budget 

Nationella prov, betyg  

Tilläggsbelopp 

tis. 1 november Drogförebyggande arbete  

tis. 6 december Klagomålsanalys/statistik  

Vuxenutbildning  

Kulturpriset 

 

 

__________  
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BIN § 125 

BIN AU § 118 

Fritidserbjudande upp till 13 år under lovda-
gar 

Beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande gällande fritidserbjudande upp till 
13 år under lovdagar: 

Vara kommun erbjuder fritids upp till 13 år under lovdagar till samtliga in-
skrivna. Även de som inte är inskrivna ges möjlighet för 100 kronor dagen om 
behov skulle finnas. 

__________ 

Sammanfattning 

Inför bildningsnämndens sammanträde 2015-11-03 efterfrågade generalsekre-
teraren i Majblommans Riksförbund via mail ett uttalande gällande barns rätt 
till fritids under lovdagar. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett uttalande 
gällande detta. 

Hannes Berggren, t.f. bildningschef, informerar arbetsutskottet gällande den 
nuvarande situationen avseende fritidserbjudan under lovdagar. 

Det finns idag en möjlighet för barn under 13 år att gå på fritids under lovda-
gar. Detta riktar sig främst till de som är inskrivna, men även andra barn under 
13 år erbjuds lovfritids för 100 kronor dagen om det skulle behövas. 

___________  
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BIN § 126    Dnr 28/2013 

BIN AU § 120 

Beslut gällande lokalutredning 

Beslut 

Bildningsnämnden återremiterar ärendet till förvaltningen och ger dem i upp-
gift att ta fram beslutsunderlag inför extrainsatt sammanträde i januari. 

_________ 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har tidigare utifrån bland annat gjord lokalutredning disku-
terat fortsatt hantering och etappindelning på de satsningar som behövs för 
förskole-, fritids- och skollokaler Vara tätort. 

Med beaktande av de tidsaspekter som gäller har följande förslag tagits fram: 

1. För att klara den akuta situationen inför höstterminen 2016 upphandlas 
moduler som placeras vid Torsgårdens förskola. Detta tillgodoser då 
lokaler för två avdelningar mm för förskolan. Beräknad kostnad ca 3 
miljoner kronor för hyra under två år. 

2. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa alternativa beslutsförslag 
på den mer långsiktiga lösningen. Huvudinriktningen i detta uppdrag är 
att lyfta fram alternativ till om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan 
samt konsekvenser och åtgärder för Västra skolan. Uppdraget är att re-
dovisa en helhetslösning. 

3. För genomförandet erfordras att NO-salar flyttas från Torsgårdsskolan 
till Lagmansgymnasiet. 

4. Förvaltningen behöver så långt som möjligt förbereda underlag så att 
fullödigt beslutsunderlag finns så att projektering och upphandling kan 
starta snarast efter fullmäktiges beslut.   

5. Med tanke på den tidsplanering som erfordras behöver beslut fattas i 
två etapper enligt ovan, dels för att lösa kortsiktigt behov och dels för 
att lösa långsiktigt behov. För att ärendet skall kunna slutligt beslutas i 
kommunfullmäktige den 29 februari bör bildningsnämnden, genom ex-
trainsatt AU/BIN under januari månad, ta beslut om inriktning. 

Bildningsnämndens behandling 

Hannes Berggren, t.f. bildningschef, informerar nämnden om nuläget gällande 
lokalutredningen. 

Det sker en diskussion om att det är en stor kostnad, speciellt gällande modu-
lerna. Det efterfrågas en prognos över hur många barn det är som förväntas 
behöva förskoleplats under den närmsta tiden. Det finns exempelvis lediga 
förskoleplatser utanför Vara tätort som skulle kunna täcka ett kortsiktigt be-
hov. 

Även en prognos kring behovet av yta för ombyggnationen efterfrågas. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

Yrkande 

Peter Jonsson (M) yrkar följande: 

Bildningsnämnden återremiterar ärendet till förvaltningen och ger dem i upp-
gift att ta fram beslutsunderlag inför extrainsatt sammanträde i januari. 

Proposition 

Ordföranden ställer Peter Jonssons (M) yrkande under proposition och finner 
att nämnden godtar yrkandet. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 127 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Följande delegeringsbeslut föreligger för godkännande: 

Delegeringsbeslut Delegat 

BIN AU 151124 §§ 114, 121 Arbetsutskottet 

77-79 Rektor Arentorp 

80 Resultatsenhetschef Särskolan 

81 Rektor Vedum 

82 T.f. bildningschef 

__________  
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BIN § 128 

Övrigt 
 

 Peter Jonsson (M) informerar om ett möte med Mats Johansson, rektor 
Lagmansgymnasiet, där det möjliga framtida innebandygymnasiet dis-
kuterades. En turnering för bästa klass 8 i regionen har diskuterats tidi-
gare men denna beräknas kosta 50 000. Mats Johansson kände att detta 
låg utanför Lagmansgymnasiets budget. Hannes Berggren, t.f. bild-
ningschef, tar med sig frågan till förvaltningen. 
 

 Peter Jonsson (M) undrar över hur det går med rekryteringen av en ny 
SYV.  Hannes Berggren, t.f. bildningschef, svarar att annons ligger ute 
men att det ses över möjligheten att ta in ett bemanningsföretag under 
en kort period. 
 

 Peter Jonsson (M) informerar om ett möte med Tony Apell, badhus-
chef, där ekonomin kring badhuset diskuterades. Ekonomin är inte helt 
klar än, men det flaggas för att det kan gå med förlust väldigt kraftigt. 
Samtidigt sker en diskussion i kommunstyrelsen om att bygga ut bad-
huset för en stor summa. 
__________ 
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BIN § 129 

Tack 
Ordföranden tackar nämndens ledamöter för det gångna året och önskar en 
god jul och ett gott nytt år. 

Vice ordföranden Irene Karlsson (C) tackar ordföranden för hans engagemang 
och önskar honom för nämndens räkning en god jul och ett gott nytt år. 

 
 


