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Vara kommuns nämndredovisning 

Bildningsnämnden 

Ansvarsområden 

Ordförande: Carl-Uno Olsson (S) 

Förvaltningschef: Hannes Berggren 

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 15 resultatenheter. Elva av enheterna är skol-
/barnomsorgsenheter. Därutöver finns elevhälsan, skolskjutsar, badenheten och kulturenheten. 
Måltidsverksamheten ingår i kostenheten som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Centralt 
finns en stab med uppgifter inom nämndservice, ledning, administration och utveckling. 

Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen bedrivs olika former av verksamhet inom 
områdena utbildning och kultur. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
särskola, elevhälsa, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, skolmåltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, 
bad, biblioteken, allmänkulturen, konsumentverksamheten, den allmänna fritidsverksamheten och 
administrativt stöd till föreningslivet. Verksamheterna är starkt decentraliserade, vilket innebär att 
resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, personal och ekonomi. Förvaltningschefen ska 
inrikta sitt arbete på utveckling, samordning, planering och uppföljning samt är ansvarig för helheten ur ett 
ledningsperspektiv. Detta skapar förutsättningar för ett nära och synligt ledarskap samt innebär att de 
beslut som rör brukarna fattas nära dem. 

All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och 
bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Dessutom 
styrs biblioteken av bibliotekslagen och konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen. Den strategiska 
planen som är det övergripande kommunala styrdokumentet beskriver den inriktning som kommunens 
verksamheter ska ha under mandatperioden. 

Årets viktigaste händelser 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen slutade sommaren 2015 och det har varit en t.f. förvaltningschef från augusti. Ny 
bildningschef tillträder i slutet av mars 2016. Det har också varit skifte på utredar- och 
nämndssekreterarposten. 

Utbyggnaden av förskolan i Vedum stod klar i slutet på 2015. Vedum förskola och skola har från augusti 
åter blivit en enhet med gemensam förskolechef/rektor. 

Behovet av förskoleplatser i Vara tätort har inte kunnat tillgodoses under 2015. 

Den socioekonomiska satsningen med tidiga insatser fortgår men samarbetet med forskarna från 
Högskolan Väst avslutades i december 2015. 

Vid nyrekrytering har det varit svårt att hitta behöriga pedagoger. 

Antalet inskrivna elever på fritidshemmen har markant ökat under 2015 jämfört med året innan. 

Lagmansgymnasiet, Levene skola, Arentorp skola och Vedums skola, inklusive fritidshem, har startat sitt 
PRIO-arbete (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Övergripande mål är att höja 
kunskapsresultaten. 
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Kommunen har under hela 2015 haft 20 förstelärare fördelade på alla skolor. 

Under 2015 har nya rektorer tillträtt på resultatenheterna Alléskolan, Vedums skola/förskola, 
Nästegårdskolan samt Levene skola/förskola. Alla nya rektorer har också påbörjat den statliga 
rektorsutbildningen. 

1:1 satsningen med en dator till varje elev i årskurs 4-9 inleddes under hösten 2015. 

”The iDea project” (Inclusion - Diversty and Equity, for All children) startade 2015, ett EU-finansierat 
Erasmus+ projekt som genomförs tillsammans med kommuner i Tyskland och Island samt Högskolan 
väst. Syftet är att ge alla elever likvärdiga möjligheter. 

Lokalutredningen fokuserades till Vara tätort och resultatet presenteras i januari 2016. 

I samband med höstens flyktingvåg har förberedelseorganisationen mångdubblats. Ny mottagningsenhet 
har startats i upptagningsområde Vara. 

Vid skolstart ht-15 hade Lagmansgymnasiet 103 nya elever i åk 1. 

Andelen elever på IM-programmet ökar och det innebär att mer resurser behöver läggas för att möta 
behovet av anpassningar. 

Antalet SFI elever på Lagmansgymnasiet har mer än fördubblats sedan 2013. Vuxenutbildningsavtalet med 
Lidköping gjordes därför om vilket innebär 0,75 tjänstökning, motsvarande 300 tkr. 

Elevantalet i grundsärskolan minskar och organisationen justeras därefter. Hösten 2015 började den sista 
eleven sitt sista läsår på Lagmansgymnasiets gymnasiesärskola. 

En stor jubileumskonsert har arrangerats med anledning av att kulturskolan fyllde 50 år 2015. 

I Kvänum har arbetet med El Sistema medfört att deltagarantalet på Kulturskolan är högre än på många 
år. El Sistema verksamheten är avgiftsfri och syns därför inte i nyckeltalen. 

All skolskjuts har upphandlats inför hösten 2015. Kommunen har nu endast en entreprenör för 
upphandlade bussresor och en entreprenör för taxiresor. Kostnaderna för skolskjuts har ökat under 2015. 
Det gäller främst barn med dubbelt boende samt specialturer för särskola, grundskola och 
förberedelseklass. 

En utredning är påbörjad om framtida användning av Alléhallen och gamla Allébadet. Nya 
utomhustennisbanor har byggts i anslutning till Pentahallen i samarbete med Vara tennisförening. 

Vara Badhus har haft ett mycket bra första år och kan summera ihop totalt 91 566 besökare. Målsättningen 
första året var 90 000 besökare. 

Nästegårdsbadet i Kvänum har haft färre besökare och minskade intäkter men går ekonomiskt ihop. 

Fritidsgårdarna har under hösten ökat sitt besöksantal och det är högt tryck på alla aktiviteter som 
anordnas. 

Nytt certifieringsdokument har tagits fram för certifiering av Säker och Trygg förening. 

En InfoPoint har upprättats på Vara folkbibliotek. InfoPoints är en enklare form av turistbyrå. 

Levene folkbibliotek har hittat nya samarbetsformer med Levene skola med syfte att på ett effektivt sätt ta 
tillvara kompetens och resurser. 

En medborgarceremoni har hållits på Vara konserthus med syfte att hälsa nya svenska medborgare 
välkomna. 
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I samarbete med andra aktörer har det anordnats föreläsningar, nationaldagsfirande, sommarkvällar på 
Slätta och Kulturafta. 

Ekonomiskt resultat 

Bildningsnämndens resultat för året är ett underskott på 422 tkr. 

I budgetramen ingår ett ackumulerat överskott på 5 000 tkr. En avstämning mot den centrala 
resursfördelningsmodellen visade att det var fler barn/elever än när budgetramen beslutades, vilket 
innebar att bildningsnämndens budgetram utökades med 3 746 tkr under året. 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2013 2014 2015 

Intäkter 52 456 52 324 57 114 

Kostnader -370 485 -382 469 -407 061 

varav personalkostnader -197 902 -197 457 -200 798 

Verksamhetens resultat -318 029 -330 145 -349 947 

Budgetanslag 315 223 334 660 349 525 

Över/underskott -2 806 4 515 -422 

Balanserat över/underskott 15 793 17 560 12 138 

    

Nettoinvesteringar -2 355 -3 591 -9 372 

    

Jämförelsetal    

Netto per invånare 20 360 21 143 22 385 

Andel av nettodriftskostnad % 43,2 41,8 44,8 

Resultat per verksamhetsområde 

Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse 

Nämnd och administration 3 834 4 033 -199 

Förskola och skolbarnomsorg 90 455 89 293 1 162 

Grundskola inkl. förskoleklass 114 429 117 427 -2 998 

Gymnasieskola 65 396 65 361 35 

Lärcentrum 2 787 2 555 232 

Särskola 9 863 11 183 -1 320 

Kulturskola 4 887 4 476 411 

Kostenheten 16 000 15 086 914 

Skolskjuts 11 964 11 714 250 

Idrotts- och fritidsanläggningar 1 626 1 518 108 

Badanläggningar 13 087 13 440 -353 

Fritidsgårdar 2 131 1 991 140 

Övrig fritidsverksamhet 2 416 2 387 29 

Bibliotek 8 305 7 585 720 

Allmänkultur 2 345 1 898 447 

Summa 349 525 349 947 -422 

Förskola och skolbarnomsorg visar ett överskott på 1 162 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än 
budgeterat. 

Grundskola inkl. förskoleklass visar ett underskott på 2 998 tkr, vilket beror på högre personalkostnader 
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än budgeterat. 

Särskola visar ett underskott på 1 320 tkr, vilket beror på fler och dyrare gymnasiesärelever än budgeterat. 

Kostenheten visar ett överskott på 914 tkr, vilket beror på fler sålda lunchportioner, lägre 
personalbemanning centralt och mindre matsvinn än budgeterat. 

Bibliotek visar ett överskott på 720 tkr, vilket beror på ej ersatt sjukfrånvaro och en återhållsamhet på alla 
poster. 

Framtiden 

Bildningsförvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren. 

För att bibehålla och utveckla hög kvalité behöver Vara kommun säkerställa att behörig pedagogisk 
personal kan rekryteras vid behov. De senaste årens utveckling i samband med införandet av 
lärarlegitimationer och ökade behörighetskrav har medfört att konkurrensen kommuner emellan blivit allt 
hårdare. Förvaltningen ser också betydande förändringar vad gäller ingångslöner, något som i längden kan 
påverka befintlig lönepolitik. En rekryteringsstrategi behöver utarbetas för att möta framtida 
personalförsörjnings utmaningar. 

Genom tidigare utförda lokalutredningar har man försökt koppla ett helhetsgrepp om kommunens 
förskole- och skollokaler. Sommaren 2015 antog bildningsnämnden en ny inriktning genom att angripa ett 
specifikt område, förskola och F-6 i Vara tätort. Upprustningsbehov och lokalbehov av kommunens 
pedagogiska verksamheter varierar men arbetet behöver stadig styrfart framåt och ökad systematik i sitt 
utförande. 

Förberedelseklass var tidigare förlagd till Nästegårdsskolan men i samband med höstens världshändelser 
har läget drastiskt förändrats. Mottagningsorganisationen har mångdubblats och beräknas fortsätta öka i 
omfattning. Trots att verksamhet startats i upptagningsområde Vara så innebär lagändringar kring 
kartläggning och utslussning nya utmaningar. Vidare behövs fortsatt arbete för att kartlägga de 
ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet samt personalrekryteringsfrågan. 

PRIO, inkluderingsarbete, tidiga insatser, 1:1 satsningen, förstelärare samt kollegialt lärande står framöver i 
fokus för att öka kvalitén i den inre organisationen. 

Nämndens verksamhetsområden 

Bildningsnämnd och administration 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 0 0 562 

Verksamhetens kostnader -4 651 -3 693 -4 595 

Nettokostnader -4 651 -3 693 -4 033 

Budgetanslag 5 174 3 796 3 834 

Viktiga händelser 

Ny mandatperiod vilket innebär delvis nya personer i bildningsnämnden. 

Förvaltningschefen slutade i somras och det har varit en t.f. förvaltningschef under hösten. Rekrytering av 
ny bildningschef blev klar i slutet på 2015 och under våren 2016 kommer tjänsten besättas. Det har också 
varit skifte på utredar- och nämndssekreterarposten. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 



Bildningsnämnd, Årsredovisning 2015 6(22) 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning 
meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag)  Uppnått 

All behandling av fasta bidrag skall vara klar för utbetalning senast 30 dagar efter sista 
ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i 
tid 

 Uppnått 

Uppgifter om föreningars arrangemang m.m. läggs ut på vara kommuns hemsida under 
förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget  Uppnått 

Minst en gång per år inbjuds föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte  Uppnått 

Förskola och skolbarnomsorg 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 17 728 16 418 17 886 

Verksamhetens kostnader -95 489 -98 225 -107 179 

Nettokostnader -77 761 -81 807 -89 293 

Budgetanslag 77 612 80 202 90 455 

Viktiga händelser 

Förskola 

Den planerade utbyggnaden av förskolan i Vedum stod klar slutet på 2015. 

Vedum förskola & skola har fr.o.m. augusti, åter blivit en enhet med gemensam förskolechef o rektor. 

Behovet av förskoleplatser har under 2015 kunnat tillgodoses. 

Den socioekonomiska satsningen med tidiga insatser fortgår men samarbetet med forskarna från 
Högskolan Väst avslutades i december 2015. 

Gemensam satsning på kompetensutveckling ”pedagogisk dokumentation” har genomförts under hösten, 
där samtliga enheter deltog. 

Vid nyrekrytering har det varit svårt att hitta behöriga pedagoger. 

Skolbarnomsorg 

På de flesta fritidshemmen har antalet inskrivna elever markant ökat under 2015 jämfört med året innan. 

Gemensam satsning på kompetensutveckling ”kvalité i fritidshem” har genomförts under hösten, där 
samtliga enheter deltog. 

Genomlysning med hjälp av PRIO verktyget har genomförts i Arentorp och Levene fritidshem under 
hösten. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet  Uppnått 

Vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits  Uppnått 

Vi erbjuder barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte 
är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar  Uppnått 

Ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas  Uppnått 

Utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år  Uppnått 
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Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

FÖRSKOLA    

Antal inskrivna barn 1 - 5 år 714 764 762 

Andel (%) inskrivna barn av samtliga 1 - 5 år 88 88 90 

Andel (%) inskrivna barn i enskild regi 19 22 23 

Antal inskrivna barn/avdelning 17 19 19 

Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskole utbildning 73 73 73 

FAMILJEDAGHEM    

Antal inskrivna barn 1 - 5 år 12 6 7 

FRITIDSHEM    

Antal inskrivna barn 628 642 662 

Andel (%) inskrivna barn i enskild regi 15 15 13 

TOTAL KOSTNAD    

Kostnad (tkr) per barn/elev *51,2 57,9 62,4 

* i siffran 51,2 från 2013 var förskoleklass medräknad. 

Grundskola inkl. förskoleklass 

Driftredovisning 

  Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 14 341 18 729 17 876 

Verksamhetens kostnader -122 766 -133 052 135 303 

Nettokostnader -108 425 -114 323 -117 427 

Budgetanslag 108 494 115 334 114 429 

Viktiga händelser 

Bildningsförvaltningen fortsätter med planerade genomlysningar enligt metoden PRIO – Planering, 
Resultat, Initiativ och Organisation – som leds av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Arbetet 
inleddes under 2014, med genomlysningar av Alléskolan och Nästegårdsskolan. Under 2015 har samma 
arbete startat på Lagmansgymnasiet, Levene skola, Arentorp skola och Vedums skola. PRIO har som mål 
att höja kunskapsresultaten. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att 
skapa ett större lärande. Det handlar om att stärka det kollegiala arbete men också att utveckla arbetssätt så 
att skolans resurser används där de som bäst behövs. PRIO har utvecklats med stöd av konsultbolaget 
McKinsey & Company och bygger bl.a. på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika 
skolsystem från 2007 och 2010 och även annan aktuell internationell forskning om vad som påverkar 
elevers studieresultat. 

Kommunen har under hela 2015 haft 20 förstelärare fördelade på alla skolor, vars uppdrag är att driva 
skolutveckling tillsammans med rektor på sin enhet. 

Under 2015 har ny rektor tillträtt på resultatenheterna Alléskolan, Vedums skola och förskola, 
Nästegårdskolan samt Levene skola och förskola. Alla nya rektorer har också påbörjat den statliga 
rektorsutbildningen. 

Efter att planerat, skapat struktur och testat genom pilotklasser under våren 2015 så var det äntligen dags 
att genomföra 1:1 satsningen med en dator till varje elev i årskurs 4-9 fullt ut under hösten. Centralt har 
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fokus lagts på utdelning av verktyg, fungerande tekniska strukturer och informationsinsatser mellan hem 
och skola för att informera om nya rutiner, arbetssätt samt regler och ansvar. Ute i verksamheterna har 
fokus varit att med de nya verktygen hitta andra arbetssätt och fler möjligheter i undervisningen. 

Det internationella arbetet är en fortsatt viktig del av verksamheterna. Arbetet kräver en stor arbetsinsats 
av pedagoger och ledning men ger också mycket tillbaka till verksamheterna. Bildningsförvaltningen blev 
under sommaren 2015 beviljade ett EU-finansierat projekt inom programmet "Erasmus+ strategiska 
partnerskap skola” tillsammans med kommuner i Tyskland och Island. Namnet för detta projekt är ”the 
iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion - Diversty and Equity, for All children. Projekt som 
utgår från förvaltningsnivå har som fokus att lära av varandra genom att dela erfarenheter av det 
inkluderingsarbete som bedrivs i respektive land. Utöver representanter från förvaltningsledning kommer 
också Västra/Parkskolan att vara del i utvecklingsinsatserna. Ett av målen i projektet är också att skapa ett 
verktyg som lättare kan hjälpa pedagoger att finna rätt stöd för elever oavsett om det krävs extra 
anpassning eller utredningar. Detta är tänkt att utformas som ett digitalt verktyg/flödesschema med hjälp 
av kompetens från Högskolan Väst som är en part i projektet. Beviljat stöd är ca 1 500 000 kr vilket 
kommer att finansiera projektet fullt ut över projekttiden som är två år. Då Vara kommun är projektägare 
kommer uppstarts- och avslutsmöten hållas i kommunen, däremellan planeras ett besök i respektive land. 
Uppstartsmötet genomfördes under oktober månad med lyckat resultat. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten var då med och bidrog med sin kunskap. Nästa projektmöte blir under 2016 i Tyskland. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Utvecklingssamtal med elev och förälder tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en 
gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande 
utvecklingssamtal. Förälder och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid 
samtalet 

 Uppnått 

Elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska 
erbjuds möjlighet till extra stöd  Uppnått 

Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger 1/3 del av 
dagsbehovet av näring och energi  Uppnått 

Vid medicinska skäl serveras specialkost  Uppnått 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal elever i förskoleklass 163 155 177 

Antal elever åk 1 - 9 1 456 1 510 1 523 

Andel (%) elever i fristående skolor 6,7 6,8 7,5 

Antal elever per lärare (heltidstjänster) 12,3 12,6 12,5 

Antal elever från Vara i andra kommuner 16 14 14 

Antal elever från andra kommuner i Vara 13 17 15 

Kostnad (tkr) /elev *74,5 68,7 69,1 

*I siffran 74,5 var inte förskoleklass medräknad. 

Åk 3 matematik - delprov, andel elever med godkänt resultat 

 Vara Riket 

Muntlig kommunikation 94,0 93,1 

Sannolikhet, huvudräkning 86,0 91,7 

Uppdelning av tal - enkla problem 92,0 90,6 

Geometriska begrepp 72,7 83,4 

Räknesätt - enkla problem 94,7 92,7 

Mätning massa, skriftliga räknemetoder 82,7 82,1 
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 Vara Riket 

Enkla problem 88,7 90,7 

Åk 3 svenska - delprov, andel elever med godkänt resultat 

 Vara Riket 

Tala: muntlig uppgift 95,0 96,0 

Läsa: berättande text 95,0 94,7 

Läsa: faktatext 88,7 92,6 

Läsa: enskild högläsning 91,5 94,9 

Läsa: enskilt textsamtal 95,0 97,0 

Skriva: berättande text 89,4 91,8 

Skriva: stavning och interpunktion 80,1 90,0 

Skriva: faktatext 87,9 88,2 

Redovisning av nationella prov åk 6, andel elever med godkänt provbetyg 

Svenska Vara Riket 

Muntlig förmåga 100,0 97,1 

Läsförståelse 95,9 94,2 

Skriftlig förmåga 92,4 87,8 

   

Matematik Vara Riket 

Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga 
delprov i matematik 

92,1 91,6 

   

Engelska Vara Riket 

Muntlig förmåga 93,4 95,3 

Receptiv förmåga 90,7 92,0 

Skriftlig förmåga 93,4 93,5 

Terminsbetyg åk 6 

Ämne Genomsnittligt betygspoäng Vara Genomsnittligt betygspoäng Riket 

Biologi 13,7 13,1 

Bild 14,3 13,7 

Engelska 13,5 14,2 

Fysik 12,6 12,9 

Geografi 11,9 13,0 

Historia 12,2 12,9 

Hem o konsument 13,4 13,6 

Idrott o hälsa 13,9 14,1 

Kemi 12,8 12,9 

Matematik 12,9 12,8 

Musik 14,3 13,9 

Religion 11,3 12,9 

Samhällskunskap 12,1 13,0 

Slöjd 14,1 13,6 
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Ämne Genomsnittligt betygspoäng Vara Genomsnittligt betygspoäng Riket 

Svenska 13,5 13,6 

Teknik 12,9 13,1 

SO 13,1 13,3 

NO 13,3 13,3 

Redovisning av betyg per ämne åk 9 

Ämne 
Genomsnittligt betygspoäng 
Alléskolan 

Genomsnittligt betygspoäng  
Nästegårdsskolan 

Genomsnittligt betygspoäng 
Riket 

Bild 12,3 14,5 14,4 

Engelska 13,4 14,2 14,5 

Hem o konsument 13,7 12,5 14,4 

Idrott o hälsa 13,6 13,6 14,4 

Matematik 12,1 12,8 12,2 

Moderna språk, språkval 14,2 15,2 14,1 

Musik 12,4 12,6 14,4 

Biologi 12,5 12,9 13,2 

Fysik 13,0 14,5 12,9 

Kemi 13,3 13,5 13,0 

Slöjd 14,1 14,2 14,6 

Geografi 13,7 14,2 13,4 

Historia 13,3 14,1 13,5 

Religion 12,9 14,4 13,6 

Samhällskunskap 12,9 14,2 13,5 

Svenska 12,5 12,6 14,0 

Svenska 2:a språk - - 8,2 

Teknik 13,5 14,3 13,6 

Behörighet till gymnasieskolan 

 Svenska andel (%) behöriga till högskoleförberedande program 

  Högskoleförberedande program 
Andel (%) 
elever ej 
behöriga 

 
Antal elever åk 

9 
Yrkesprogram 

Estetiskt 
program 

Ekonomi- och 
humanistiska och 

samhällsvetenskapliga 
program 

Naturvetenskapliga 
och tekniska 

program 
 

Samtliga elever A:127 - N:38 A: 86,6 - N:84,2 A:86,6 - N:84,2 A:86,6 - N:84,2 A:84,3 - N:84,2 A:13,4 - N: * 

Flickor A:72 - N:16 A:87,5 - N:~100 
A:87,5 -
 N:~100 

A:87,5 - N:~100 A:84,7 - N:~100 A:* - N:* 

Pojkar A:55 - N:22 A:85,5 - N:77,3 A:85,5 - N:77,3 A:85,5 - N:77,3 A:83,6 - N:77,3 A:* - N:* 

A= Alléskolan; N= Nästegårdsskolan 

*När det är färre än 10 elever så görs ingen mätning. 
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Gymnasieskola 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 12 768 10 325 9 728 

Verksamhetens kostnader -75 629 -75 176 75 089 

Nettokostnader -62 861 -64 851 -65 361 

Budgetanslag 57 824 69 794 65 396 

Viktiga händelser 

Vid skolstart ht-15 hade Lagmansgymnasiet 103 nya elever i åk 1, 89 elever i åk 2 samt 64 elever på 
introduktionsprogrammet IM samt språkintroduktion. Arbetet med strukturförändringar kring IM och 
Fordonsprogrammet fortsätter. Andelen elever på IM ökar och det ställer ökade krav på verksamheten på 
fler resurser för att möta behovet av anpassningar och elever generellt som har behov av mindre 
studiegrupper och anpassningar på de nationella programmen. 

En säkerhetsvecka för yrkesprogrammen har genomförts där olika behörigheter och licenser som t.ex. heta 
arbeten, ställningsbyggande och truckkort var målet för veckan. Detta för att öka anställningsbarheten för 
eleverna. IM var på en studieresa till Göteborg och Lilla studiegruppen genomförde en resa på Göta kanal. 

Som uppstart för ht-15 genomfördes två gemensamma aktiviteter på skolan, Lagmanskampen, där olika 
samarbetsuppgifter löstes programvis och en programaktivitet där åk 1 och 2 genomförde en gemensam 
aktivitet. Åk 1 hade även datautdelning under första veckan. Under vecka två genomfördes årets 
Faddergala där fadderföretag lottades till elevgrupper på de teoretiska programmen i åk 1. 

Under hösten genomfördes ett antal studieresor på de olika programmen. 

Det har även genomförts ett antal teaterbesök på Konserthuset samt i Göteborg för eleverna. 

De aktiviteter som genomfördes under året för att visa upp skolan för åk 9 var följande 

VT-15: 

-Öppet hus i januari samt april 

-En mängd skuggningar genomfördes under omvalsperioden 15 april till 15 maj. 

HT-15: 

Öppet hus den 1/12 för åk 9 i Vara, Nossebro, Vårgårda, Herrljunga och Grästorp där inbjudan gick hem 
till alla elever i åk 9. Under kvällen så räknades det till 270 besökare jämfört med förra årets 310. Orsaken 
till det minskade besöksantalet är att det finns 20 % mindre elever i åk 9 samt att Nossebros elever var på 
besök i Stockholm denna dag. 

Besök har gjorts på Varas skolor samt besök på plats på Lagmansgymnasiet av eleverna i åk 9 från 
Nossebro och Grästorp. 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal elever på Lagmansgymnasiet 343 257 259 

Varav interkommunala elever 101 65 60 

Elever från Vara på Lagmansgymnasiet 242 192 199 

Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning 341 360 351 

Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning 584 552 550 
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Program Antal elever 
Antal elever 

med slutbetyg 
Andel elever med slutbetyg % 

Antal med 
reducerat 
program 

Antal med 
utökat 

program 

Byggprogram 13 10 76,9 0 0 

Elprogram 12 11 91,7 0 0 

Fordonsprogram 18 6 33,3 0 0 

Naturvetenskapl 
program 

9 7 77,8 0 0 

Samhällsvetenskapl 
program 

19 16 84,2 0 0 

Teknikprogram 15 12 80,0 0 0 

Ekonomiprogram 16 12 75,0 0 0 

Industriprogram 6 1 16,7 0 0 

Barn och 
fritidsprogram 

9 3 33,3 0 0 

På fordonsprogrammet var det 11 elever som slutade åk 3. 3 av dem har slutbetyg. 7 elever gick om åk 3. 3 
av dem har slutbetyg. 

Lärcentrum 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 1 761 0 84 

Verksamhetens kostnader -6 319 -2 731 2 639 

Nettokostnader -4 558 -2 731 -2 555 

Budgetanslag 5 299 3 085 2 787 

Viktiga händelser 

Vid halvårsskiftet 2013 ingicks ett avtal med Lidköpings kommun som innebar att de tog över all 
vuxenutbildning. 

Då antalet SFI elever på Lagmansgymnasiet har ökat från 15 när avtalet ingicks 2013 till 40 i slutet på 2015 
så har en justering gjorts i avtalet inför 2016, vilket innebär en utökning av tjänst med 0,75, motsvarande 
300 tkr. 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Heltidsplatser Sfi  63,5 93 

Heltidsplatser gruv/gy  61,5 55 

Deltagare Särvux  - - 

Deltagare högskolestudier distans i Vara  - - 

Antal distanskurser/program, högskolan  - - 

Antal i övriga utbildnings insatser med Lärcentrum  69,5 62 

Antal företag i kontakt med Lärcentrum  - - 
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Särskola 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 398 1 006 978 

Verksamhetens kostnader -11 256 -11 817 -12 161 

Nettokostnader -10 858 -10 811 -11 183 

Budgetanslag 11 048 9 967 9 863 

Viktiga händelser 

Elevantalet i grundsärskolan minskar. Sex elever gick ut åk 9 våren 2015. Fyra av dessa började på De la 
Gardiegymnasiet i Lidköping, en på Sötåsens naturbruksgymnasium och en på IM på Lagmansgymnasiet. 

Organisation, gruppindelning och fördelning av resurser har kontinuerligt setts över och förändrats. Inför 
terminsstarten hösten 2015 minskades undervisningsgrupperna från fyra till tre. Arbetet med ökad 
integrering pågår ständigt. Nämnas kan att elever från grundsärskolan går in i grundskolans grupper 
kontinuerligt. Integrering sker även inom särskolan. 

På gymnasiesärskolan gick en elev ut våren 2015. Hösten 2015 började den siste eleven sitt sista läsår på 
Lagmansgymnasiet gymnasiesärskola. 

Utflykter har genomförts i Vara och till Skara, Skövde och Lidköping. Här har den pedagogiska 
betoningen lagts vid trygghet i mötet med omvärlden. 

Studieresor har genomförts till Stockholm och Läckö slott. 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal elever grundsär + träningsskola 22,5 23,5 19,5 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 8,6 5,0 4,0 

Antal elever gymnasiesärskolan 3,5 2,5 1,5 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 2,2 3,1 2,0 

Kulturskola 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 379 350 432 

Verksamhetens kostnader -5 241 -5 349 -4 908 

Nettokostnader -4 862 -4 999 -4 476 

Budgetanslag 4 697 4 760 4 887 

Viktiga händelser 

En stor jubileumskonsert har arrangerats med anledning av att kulturskolan fyllde 50 år 2015. Över hundra 
barn var engagerade i föreställningen som hölls på Vara konserthus. 

Arbetet med El Sistema verksamheten i Kvänum har dragit igång på allvar och där deltog ca 60 barn i 
verksamheten som bedrivs i samarbete med Nästegårdsskolans fritidshem. Deltagarantalet på 
Kulturskolan är högre än på många år med anledning av El Sistema verksamheten men kulturskolan tar 
inte ut några elevavgifter för denna verksamhetsform därför syns inte ökningen i nyckeltalen. 
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Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal elever instrument/sång 227 240 226 

Antal elever popgrupper 0 0 5 

Antal elever solosång 22 27 25 

Antal elever barnkör 10 11 8 

Antal elever dans 89 84 76 

Antal elever drill 6 2 0 

Antal elever drama/teater 11 17 12 

Antal elever bild 31 26 16 

S:a antal elever 396 407 368 

Kostenheten 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 444 283 264 

Verksamhetens kostnader -15 092 -15 383 -15 350 

Nettokostnader -14 648 -15 100 -15 086 

Budgetanslag 14 584 15 233 16 000 

Viktiga händelser 

Ett nytt avtal för kött-, fisk- och fågel blev klart och startade november 2015. 

Utifrån arbetsplanen har kostenhetens miljöarbete inriktats på att klimatanpassa menyer, förändra 
råvaruval, införa fler vegetariska rätter och öka andelen vegetabilier, vilket har genererat i sänkta CO2-
ekvivalenter. Det tillsammans med att sänka matsvinnet har gett förutsättningar för att öka andelen inköp 
av MSC-märkta, kravmärkta och ekologiska produkter från 7 % till drygt 11 %. 

I ett led att förbättra miljön i serveringarna på kommunens skolor har nya möbler köpts in till 
Nästegårdsskolan i Kvänum och för att möta behov av fler sittplatser inreds också scenen. Ljudmätningar 
har genomförts och ljusabsorbenter har köpts in till Arentorp, Västra skolan och Nästegårdsskolan. 

Arbetet har fortsatt med att förbättra samt utveckla matråd för att få elever mer delaktiga i verksamheten. 
Idag finns fungerande matråd på samtliga skolor, där sammanhang av miljö och måltid ur ett globalt 
perspektiv diskuterats. Eleverna är delaktiga i planering av maträtter till lunchmenyn och två veckor/läsår 
serveras elevernas ”egenkomponerade lunchmeny”. På flertalet skolor är också eleverna delaktiga i 
planering inför speciella måltider och deltar aktivt med servering och dukning. 

Kvalitet och prestationer 

Antal serverade portioner grundskolan inkl. förskoleklass 

 2014 2015 

Antal serverade portioner 248 483 255 775 

Antal elever 1 473 1 506 

Nyttjandegrad 94,8 95,0 
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Skolskjutsar 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 152 207 219 

Verksamhetens kostnader -11 296 -12 024 -11 933 

Nettokostnader -11 145 -11 817 -11 714 

Budgetanslag 11 610 11 761 11 964 

Viktiga händelser 

Antalet elever med dubbelt boende, där eleven har rätt att få skjuts från båda adresserna, har fortsatt att 
öka. Dessa resor körs ibland med taxi, ibland förlängs ordinarie turer eller, där det är möjligt, får eleven ett 
busskort till linjetrafik. 

Elever som går i förberedelseklass körs från hela kommunen till Nästegårdsskolan. Dessa resor körs med 
taxi och antalet har ökat mycket under året. I och med att förberedelseklass även startat i Vara tätort i 
slutet på året så körs elever från Vara till Kvänum och från Kvänum till Vara. 

Det finns många elever i särskolan med sådana svårigheter att de behöver åka i egen taxi eller har behov av 
anpassade skoltider. Även på grundskolan märks en ökning av anpassade skoltider. 

All skolskjuts har upphandlats inför hösten 2015. Det innebär att kommunen endast har en entreprenör 
för upphandlade bussresor och en entreprenör för taxiresor. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Elever i förskoleklass - år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen  Uppnått 

Minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i åk 1  Uppnått 

Hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive 
skolslut för elever i förskoleklass - år 6. Målet är att det även ska gälla år 7 - 9 där vi inte klarar 
målet för enstaka elever 

 Uppnått 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal skjutsade elever 950 900 930 

Kostnad per skjutsad elev tkr 11,7 13,1 12,6 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 1 019 1 051 1 220 

Verksamhetens kostnader -2 409 -2 680 -2 738 

Nettokostnader -1 390 -1 629 -1 518 

Budgetanslag 1 395 1 640 1 626 

Viktiga händelser 

En utredning om framtida användning av Alléhallen och gamla Allébadet är påbörjad. Föreningar och 
allmänheten har lämnat in synpunkter och dialoger har hållits med föreningar. Nya utomhustennisbanor 
har byggts i anslutning till Pentahallen i samarbete med Vara tennisförening. 
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Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Uthyrda timmar Alléhallen 880 888 967 

Uthyrda timmar Alléhallen bordtennis lokal 241 264 175 

Uthyrda timmar Nästegårdshallen 433 367 488 

Uthyrda timmar Västra skolans gymnastik sal 635 697 646 

Badanläggningar inomhus 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 927 2 089 4 822 

Verksamhetens kostnader -3 708 -5 374 -18 262 

Nettokostnader -2 781 -3 285 -13 440 

Budgetanslag 2 608 3 339 13 087 

Viktiga händelser 

Vara Badhus har haft ett fantastiskt bra första år och kan summera ihop totalt 91 566 besökare. 
Målsättningen första året var 90 000 besökare. Den största andelen besökare är kommuninvånare men en 
stor del kommer också från grannkommunerna. Vara Badhus har lyckats bli en ny mötesplats och ett 
besöksmål dit badgästerna gärna återkommer. Vara kommun får mycket beröm av nöjda besökare som 
kommer till Vara Badhus. 

Inget är beslutat i ärendet om en eventuell tillbyggnad av nya omklädningsrum på Vara Badhus. 

Nästegårdsbadet i Kvänum har haft ett betydligt besvärligare år då besöksantalet tydligt minskat sedan 
Vara Badhus invigdes. Färre besökare och minskade intäkter. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Vi garanterar, då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig 
och kompetent personal  Uppnått 

Vattentemperaturen är 28°C, en dag i veckan 32°C i Nästegårdsbadet och bastun håller en 
temperatur på minst 80°  Uppnått 

Lokalerna är hygieniska och välstädade  Uppnått 

Simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är 
tillräckligt  Uppnått 

Förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas 
föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg  Uppnått 

Kvalitet och prestationer 

Vara badhus 2013 2014 2015 

Vara badhus antal besökare - 13 402 91 566 

Antal elever skolsimskola - - 7 114 

Antal besökare allmänhet - - 50 000 

Antal besökare 
relaxavdelningen 

- - 4 500 

Antal Actic besökare 
omklädningsrum och simning 

- - 10 242 

VBSS antal besök (träning, 
tävling, simskola) 

- - 6 331 

Antal timmar för allmänheten - - 3 200 
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Vara badhus 2013 2014 2015 

Antal barn i babysim - - 94 

Antal barn i sommarsimskola - - 102 

Antal barn i 
eftermiddagssimskola 

- - 141 

Antal vuxna i simskola - - 0 

Nettokostnad/besökare kr - - 132 

Nästegårdsbadet    

Nästegårdsbadet antal 
besökare 

8 011 16 500 11 000 

Antal timmar som skolan 
använder 

187 350 370 

Antal uthyrda timmar 147 275 125 

Antal timmar för allmänheten 312 530 600 

Antal badande allmänhet 3 200 5 000 3 000 

Antal barn i sommarsimskola 0 90 84 

Antal barn i 
eftermiddagssimskola 

89 170 46 

Babysim + drop in 60+80 300 100 

Antal vuxna i simskola 0 0 0 

Nettokostnad/besökare 149 66 117 

Fritidsgårdar 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 1 246 1 130 1 013 

Verksamhetens kostnader -3 359 -3 173 -3 004 

Nettokostnader -2 113 -2 043 -1 991 

Budgetanslag 2 106 2 134 2 131 

Viktiga händelser 

Fritidsgårdarna har under hösten ökat sitt besöksantal och det är högt tryck på alla aktiviteter som 
anordnas. I samarbete med ungdomscoacherna genomfördes under några veckor i juni och augusti 
sommarläger för flickor med behov av riktat stöd. Skatebordparken har byggts upp tillsammans med 
ungdomarna på fritidsgården. Projektet jämställd utemiljö, #Torsboutochin, har pågått under hösten och 
beräknas vara klart under våren 2016. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Du som besöker fritidsgårdsverksamheten ska alltid bli bemött på ett positivt sätt präglat av respekt 
och förståelse  Uppnått 

Vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker  Uppnått 

Vid minst tre tillfällen per termin ska du erbjudas "live-upplevelser" som t ex konsert, teater, 
idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna  Uppnått 

Stormöten anordnas en gång per månad för att du som besökare ska bli delaktig i och kunna 
påverka och ta visst ansvar för verksamheten  Uppnått 

Vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från 
våldstendenser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande 
evenemang varje termin 

 Uppnått 
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Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Torsbo Fritidsgård, besöksfrekvens 26 500 25 000 25 000 

Kvänum Fritidsgård, besöksfrekvens 4 700 4 700 4 900 

Vedum Fritidsgård, besöksfrekvens 450 450 450 

Torsbo 

Antal timmar öppet 2 580 2 580 2 580 

Antal uthyrda timmar 400 522 365 

Antal medlemmar fördelat på pojke 85 85 52 

resp. flicka 121 130 85 

Antal deltagare i fritidsklubb 25 22 25 

Kvänum 

Antal timmar öppet 625 630 630 

Antal uthyrda timmar 112 130 0 

Vedum 

Antal timmar öppet 90 90 90 

Övrig fritidsverksamhet 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 38 30 30 

Verksamhetens kostnader -2 013 -2 176 -2 417 

Nettokostnader -1 975 -2 146 -2 387 

Budgetanslag 2 351 2 326 2 416 

Viktiga händelser 

Nytt certifieringsdokument har tagits fram för certifiering av Säker och Trygg förening. 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Antal medlemmar i föreningar med ungdomsverksamhet    

7 - 20 år 2 689 2 109 * 2784 

Vuxna 4 801 4 061 ** 3836 

Antal medlemmar i kulturföreningar 2 572 1 653 underlag saknas 

* Siffran för 2015 avser ålder 7-25 år 

**Siffran för 2015 avser 25 år och äldre. 

 2013 2014 2015 

Antal aktiviteter i ungdomsföreningar 8 227 7 034 Utgår 

Idrottsföreningar 7 110 6 143 Utgår 

Övriga föreningar 1 117 890 Utgår 

Bidrag (tkr) 

Grundbidrag 100 74 Utgår 

Ledarutvecklingsbidrag 0 0 Utgår 

Lokalt aktivitetsstöd 346 141 Utgår 
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 2013 2014 2015 

Driftsbidrag anläggning 776 781 Utgår 

Driftsbidrag samling 301 279 Utgår 

Bibliotek 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 749 656 1 999 

Verksamhetens kostnader -8 663 -9 186 -9 584 

Nettokostnader -7 914 -8 530 -7 585 

Budgetanslag 8 089 8 520 8 305 

Viktiga händelser 

En InfoPoint har upprättats på Vara folkbibliotek. InfoPoints är en enklare form av turistbyrå, en 
bemannad mötesplats som tillhandahåller ett utbud av broschyrer och information för de egna och 
kringliggande besöksmålen. InfoPoint ger överblick och får både invånare och besökare att upptäcka mer 
av det lokala utbudet. Levene folkbibliotek har hittat nya samarbetsformer med Levene skola med syfte att 
på ett effektivt sätt ta tillvara kompetens och resurser. 

Tjänstegarantier 

Tjänstegaranti Måluppfyllelse 

Alla behandlas med respekt och lyhördhet inför personliga behov och önskemål och att den 
personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning  Uppnått 

Expediering av privatpersoners bokförfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar  Uppnått 

Alla kommunens barn inbjuds till ett introduktionsbesök med sin grupp under det år de går i 
förskoleklass i Vara kommun. Alla barn som besöker oss på detta vis erbjuds, via kontakt med 
hemmet förmedlad av skolan, lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek 

 Uppnått 

Alla som har behov och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrustning för 
läshjälp. När läs- och skrivtekniker finns på plats garanteras handledning i hur man använder 
utrustningen 

 Uppnått 

Ett mediebestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska 
värderingar  Uppnått 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Öppettimmar fasta, per vecka 89,5 87,5 87,5 

Medialån totalt 86 000 84 833 83 300 

Medialån per invånare 5,5 5,4 5,3 

Kostnad per utlåning 92 100 100 

Antal besökande skolklasser 300 340 180 

Antal talbokslån 1 581 1 500 1 044 

Antal filmlån 2 483 2 984 2 844 

Användning av datorerna, procentuell nyttjandegrad 30 % 23 % 24 % 

Utställningslokalen beläggning 100 % 99 % 97 % 

Antal utställningar i egen regi 8 8 10 

Antal utställningar i annans regi 9 9 8 

Kostnad kr/invånare i kommunen 507 546 506 
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Allmänkultur 

Driftredovisning 

 Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 505 51 1 

Verksamhetens kostnader -2 592 -2 431 -1 899 

Nettokostnader -2 087 -2 380 -1 898 

Budgetanslag 2 332 2 769 2 345 

Viktiga händelser 

En medborgarceremoni har hållits på Vara konserhus med syfte att hälsa nya svenska medborgare 
välkomna till landet och kommunen. Samarrangemang med studieförbunden har möjliggjort 
föreläsningsserier bl.a. på temat rasism. Allmänkulturen har i samarbete med andra aktörer anordnat 
nationaldagsfirande, sommarkvällar på Slätta och Kulturafta. 

Kvalitet och prestationer 

 2013 2014 2015 

Verksamhet i studieförbunden och SISU    

Budgetutveckling tkr 765 765 765 

Antal genomförda studiecirklar 264 233 239 

Antal genomförda lärgrupper 378 389 483 

Antal annan gruppverksamhet 112 112 77 

Antal genomförda kulturprogram 643 591 565 

Kronor/invånare i kommunen 49 49 50 

Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och 

vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar 

till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan. 

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Antal studiecirklar genom studieförbunden 233 239 270 

  Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 112 77 95 

  Antal kulturprogram genom studieförbunden 591 565 560 

  Antal deltagare i Vara Lärcentrum   250 

  Antal studerande i annan kommun   30 

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan   100 % 

  
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) matematik, 
natur/miljö i förskolan 

  100 % 

  Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97 % 99 % 100 % 

  Meritvärde åk 9 211,2 213,8 220 

  Andel elever som är behöriga till gymnasiet 87 % 88 % 100 % 

  
Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och stöd 
vid behov 

90 %  100 % 
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2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 
dagar/termin 

6,2 % 6,6 % 5 % 

  Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 81,3 % 63 % 100 % 

  Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 70,5 % 68 % 95 % 

  Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. 100 % 100 % 100 % 

  Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5 

  Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 4 495 5 050 1 160 

  Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar (7 - 20 år) 68 000 70 000 80 000 

  Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 322 325 335 

  Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v  28 57 

  Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter  2 300 2 100 

  Andel simkunniga i slutet av åk 6 96 % 96 % 100 % 

Nyckeltalet "Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v" har felaktigt mål. Målet är satt som totala 
öppettider. 

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, 
skolbarnomsorg, grundsärskola) 

78 56 20 

  
Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i 
förskolan 

 97 % 100 % 

  Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd   12 

  
Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stämning 
mellan eleverna 

86 %  100 % 

  Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasiesärskola)   5 

  
Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra och 
bättre 

 91 % 100 % 

  Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum)   0 

  Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum)   100 % 

  
Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, 
fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 

93 %  95 % 

Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)   100 % 

  Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet 82 %  100 % 

  
Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är ganska 
bra och bättre 

 82 % 100 % 

  "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK)   100 % 

  Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar)  100 % 100 % 

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja 

entreprenöriella förmågor. 

2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)   100 % 
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2014 2015 Indikator Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 

  
Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade 
metoder, forskning och vetenskaplig grund 

100 % 100 % 100 % 

  Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna 6 6 8 

  
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel 
F i BRUK) 

  100 % 

  
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i 
BRUK) 

  100 % 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för bokslut 2015 
 
 
 

    

Resultatenhet: Alléskolan   

    

Ansvarig: Jytte Rixman   

    
    

 
 

 
Här skrivs en kort kommentar till över- resp. underskott och dess orsaker 

För höga personalkostnader 

Här redovisas ev. förändringar som har vidtagits med anledning av det  
ekonomiska resultatet (Kommentera varje verksamhet för sig om det behövs.) 

Efter sommaren upptäcktes att personalkostnaderna var för höga. Omorganisering av resurser har 
gjorts efter det och befarat underskott på 800-900 tkr har begränsats till 600 tkr. 
 
 

Vid behov beskrivs här konsekvenser av åtgärder för att hålla budget 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för bokslut 2015 
 
 
 

    

Resultatenhet: Levene   

    

Ansvarig: Frida Skoog   

    
    

 
 

 
Här skrivs en kort kommentar till över- resp. underskott och dess orsaker 

Många korttidssjukskrivningar. Återanskaffning av personaldatorer. 

Här redovisas ev. förändringar som har vidtagits med anledning av det  
ekonomiska resultatet (Kommentera varje verksamhet för sig om det behövs.) 

 
 
 

Vid behov beskrivs här konsekvenser av åtgärder för att hålla budget 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för bokslut 2015 
 
 
 

    

Resultatenhet: Tråvad/Larv   

    

Ansvarig: Charlotte Svensson dos Santos   

    
    

 
 

 
Här skrivs en kort kommentar till över- resp. underskott och dess orsaker 

Små klasser (genomsnittligt antal elever/grupp förskoleklass-6 är 16 elever), färre elever än beräknat 
på fritidshem, elever med särskilda behov, sjukskriven personal. 
För att täcka upp med personal i varje klass och för att möta elever i såväl kunskapsutveckling som 
social utveckling har det inte varit möjligt att ha färre personal än vad vi i dagsläget har.  
Inför nästa läsår behöver klasser och grupper organiseras om.  

Här redovisas ev. förändringar som har vidtagits med anledning av det  
ekonomiska resultatet (Kommentera varje verksamhet för sig om det behövs.) 

 
 
 

Vid behov beskrivs här konsekvenser av åtgärder för att hålla budget 

Med små enheter är det svårt att organisera verksamhet och täcka upp. Som det 
är idag får inte alla pedagoger ut sina raster, då är det svårt att veta hur man 
skulle kunna dra ner ytterligare. 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för bokslut 2015 
 
 
 

    

Resultatenhet: Kostenheten   

    

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson   

    
    

 
 

 
Här skrivs en kort kommentar till över- resp. underskott och dess orsaker 

Fler sålda lunchportioner, lägre personalbemanning centralt och mindre matsvinn. 

Här redovisas ev. förändringar som har vidtagits med anledning av det  
ekonomiska resultatet (Kommentera varje verksamhet för sig om det behövs.) 

 
 
 

Vid behov beskrivs här konsekvenser av åtgärder för att hålla budget 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för bokslut 2015 
 
 
 

    

Resultatenhet: Kultur Vara   

    

Ansvarig: Karin Beckman   

    
    

 
 

 
Här skrivs en kort kommentar till över- resp. underskott och dess orsaker 

Kulturenhetens överskott beror på några olika faktorer. Enheten har under året som gått haft sjuk-
frånvaro som inte kunnat ersättas av vikarier då kompetensen har varit svår att hitta eller då sjukfrån-
varons längd inte kunnat förutses och därför lösts tillfälligt inom enheten. En av medarbetarna har 
under året tagit på sig ett stort fackligt uppdrag och av den anledningen haft hög frånvaro. Även 
denna frånvaro har varit svår att täcka med vikarier då fackliga uppdrag ofta sker med kort varsel. År 
2014 hade kulturskolan ett svåridentifierat underskott på ca 250 000 kronor. Av den anledningen har 
jag som resultatenhetschef iakttagit en, kanske väl, strikt ekonomisk återhållsamhet som istället resul-
terat i att enheten nu visar ett överskott 2015. Kulturenheten har också fått ersättning från försäk-
ringsbolag för att återställa vattenskadade boksamlingar och andra inventarier. Allt har inte varit möj-
ligt att ersätta.  
 

Här redovisas ev. förändringar som har vidtagits med anledning av det  
ekonomiska resultatet (Kommentera varje verksamhet för sig om det behövs.) 

 
 
 

Vid behov beskrivs här konsekvenser av åtgärder för att hålla budget 
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Resultat av internkontroll 2015 
 
Nämnd: Bildningsnämnden 
 

Löp
nr. 

Kontrollmoment 
 
 

Kontrollansvar 
 

Resultat och vid avvikelse, förslag till åtgärder 

    

1.1 Leverantörsfakturor 
Urval skall göras ur följande 
slag: 
47 Utbildning 
70 Resor 
71 Representation 

Förvaltningsekonomer 
inom resp. förvaltning 

Kontroll av slag resor, representation, utbildning har kontrollerats under maj månad. För resor har 
en hotellfaktura saknat syfte och två fakturor där skolklasser åkt på utflykt har saknat information 
om vilka som deltagit. I övrigt har inget funnits att anmärka på och rutinen anses fungera som den 
ska i allt väsentligt. 

1.2 Handhavande av kontanta 
medel, inköpskort 

Förvaltningsekonomer 
inom resp. förvaltning 

Kontroll har utförts av First Card-fakturor under perioden januari-november. 12% av dessa saknar 
kvitton. Dock står momsen specificerad på de flesta av dem. I tre av fallen kan det misstänkas att 
momsen inte blivit registrerad. I övrigt anses rutinen fungera i allt väsentligt. 

1.6 Upphandling, köptrohet mot 
avtal 

Förvaltningsekonomer 
inom resp. förvaltning 

Under året har granskning av biblioteksböcker utförts. Vid inköp av biblioteksböcker från januari till 
oktober uppgick avtalstroheten till 91 %. Utifrån dessa fyra granskningar kan man säga att 
avtalstroheten är god och att rutinen fungerar i allt väsentligt. 

1.7 Diarieföring Nämndsekreterarna Stickprov har genomförts för 2 personer inom bildningsförvaltningen och bildningsnämnden. Deras 
mail har kontrollerats under 2 slumpmässigt valda dagar för att se om de fått något som borde 
diarieförts men inte har gjorts. Inga anmärkningar har funnits. Personerna efterfrågar färdiga rutiner 
kring hur diarieföringen ska gå till. De vet om att saker ska diarieföras men inte hur rutinerna kring 
detta ser ut. En lathund efterfrågas kring vad som ska diarieföras och hur de ska göra i praktiken. 

1.8 Delegationsbeslut Nämndsekreterarna Stickprov har utförts genom 2 slumpmässigt utvalda ärenden från delegeringsordningen. I det ena 
fallet saknades redovisning till bildningsnämnde helt under året, fastän delegationsbeslut tagna av 
delegaten ska föreläggas nämnden kontinuerligt under året. I det andra fallet har delegeringsbeslut 
tagna blivit rapporterade till nämnden kontinuerligt. Rutinen anses fungera dåligt och beslutsfattarna 
behöver information om vad som ska redovisas samt på vilket sätt enligt delegeringsordningen. 



1.19 Kontroll av föreningsbidrag 
(LOK-stöd) 

Kultur- och fritids- 
konsulent 
bildningsförvaltningen 

Närvarokort har begärts in av 6 föreningar. Ett fåtal inrapporterade sammankomster kunde inte 
hittas i det inlämnade materialet. En förening har blandat ihop antalet deltagare och 
sammankomster. Föreningen kunde fått högre stöd om antalet sammankomster hade rapporterats 
in. Men i övrigt anses rutinen fungera i allt väsentligt. 

1.20 Kontroll av bidrag till 
studieförbund och SISU 

Kultur- och fritids- 
konsulent 
bildningsförvaltningen 

Kontroll har genomförts på utvalt studieförbund. Närvarolistor för dess studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet samt kulturrapporter har kontrollerats. Inga anmärkningar har funnits 
gällande närvarolistor för studiecirklar samt kulturrapporter. Gällande närvarolistor för annan 
folkbildningsverksamhet stämde antalet inte med vad som rapporterats till Kulturenheten och 
problemen ökade av att samtliga av studieförbundets handlingar låg blandat i hög. Till slut hittades 
listorna och antalet stämde. I övrigt fungerar rutinen i allt väsentligt. 

1.21 Skolskjuts Skolskjutsadministratör 
bildningsförvaltningen 

Två stycken kontroller har genomförts på kontrollmomenten: fordonsförteckning, förarförteckning 
samt utförda/planerade utrymningsövningar. Underlaget har kommit in efter påminnelse och i detta 
har inget funnits att anmärka på. Utrymningsövningar kommer att ske för årskurs 1,4,7 under 
januari-februari. Kontrollmomentet ”Åka med fordon” har inte hunnits med på grund av tidsbrist. 
Rutinen anses fungera i allt väsentligt. Ett förslag på åtgärder som ska vidtagas är att det ska hinnas 
med att åka med några skolskjutsturer under 2016. 

1.22 Uppföljning av det 
systematiska kvalitetsarbetet 

Utvecklingsledare 
bildningsförvaltningen 

Uppföljningen har skett genom löpande dialoger under september månad. Bedömningen är att det 
systematiska kvalitetsarbetet har utförts enligt skollagen. Rapporteringen av kontrollpunkterna och 
analys till nämnden försenades något i och med arbetet med ny verksamhetsplan. Men rutinen 
fungerar i allt väsentligt. Arbetet måste dock alltid utvecklats i dialog med enhetschefer, 
utvecklingsledare och förvaltningschef. 

1.23 Klagomålshantering Förvaltningsassistent 
bildningsförvaltningen 

Klagomål för 2015 har kontrollerats. 5 fall har blivit diarieförda i pärm. Av dessa har 4 besvarats och 
ansetts avslutade. I ett fall har klagomålet varit anonymt och inget svar har getts. Det har därför inte 
ansetts som avslutat. Rapporteringen har skett via kopior av mail från rektor på berörd skola. 
Rutinen anses fungera, men behöver utvecklas. Det behöver finnas standardiserade 
rapporteringssystem som rektorerna på skolan använder sig av och där de kan rapportera in när ett 
klagomål hanterats samt vilka åtgärder som tagits. Detta skulle öka tydligheten. 

 
 

Sammanställd av 
 
Per Kärnblad, nämndsekreterare 
.................................................................................................. 
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