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BIN § 21 

BIN AU § 34 

Sprinten – Mål och visioner för Lagmans-
gymnasiet 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

På bildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-09 § 34 lyftes frågan kring bild-
ningsnämndens ansvar gällande projektet Sprinten och dess påverkan på Lag-
mansgymnasiet. 

Åsa Kåryd, utvecklingsledare, informerar om det utredningsarbete som pågår 
just nu på uppdrag av kommunstyrelsen gällande Lagmansgymnasiets utveckl-
ing. Det mål som utredningen tar i beaktande är det som bildningsnämnden 
beslutade om under våren 2014; alltså att gymnasieskolan i Vara ska kvarstå. 

Utredningen ska bland annat undersöka Lagmansgymnasiets styrkor, svagheter, 
lokaler samt ekonomisk bärighet. Under utredningens gång har kontakt sökts 
med Göteborgs Universitet, Högskolan Väst samt Skövde Högskola. 

__________ 
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BIN § 22 

Uppföljning av IT-satsningen 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Hannes Berggren, tf. bildningschef och tidigare utvecklingsledare med inrikt-
ning på IT, informerar om nuläget kring IT-satsningen. 

IT-satsningen har pågått i ett halvår och det har gått över förväntan. Fastän 
Hannes Berggren inte kunnat vara lika tillgänglig som han hoppats i och med 
sin roll som tf. bildningschef har arbetet flutit på bra. Lärarfortbildningen är 
det område som märkt av att det saknas en heltidstjänst för utvecklingsledare 
inom IT, men detta har inte bedömts vara ett stort problem. 

Runt 1 000 datorer har delats ut till eleverna och av dessa har runt 30 anmälts 
som skadade. Detta ses i sammanhanget som en låg siffra. 

Framöver finns det planer på att implementera 1-1 (en enhet till en elev) under 
nästa läsår för årskurs 1-3. Det ska även ske en upphandling av dato-
rer/surfplattor och en implementering av MDM-system (Mobile Device Mana-
gement). 

__________ 
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BIN § 23 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar redovisningen av delegeringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Följande delegeringsbeslut redovisas för bildningsnämnden: 

Delegeringsbeslut Delegat 

10 Förskolechef Frida Johansson 

11 Kulturchef Karin Beckman 

12-13 Förskolechef Anna-Lena Claesson 

14 Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos 

15 Ordförande Carl-Uno Olsson 

 

__________  
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BIN § 24    Dnr 8/2011 

BIN AU § 31 

Ansökan om kommunalt stöd – Vara Häst-
sportklubb 

Beslut 

Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att: 

1. Bevilja Vara Hästsportklubbs ansökan om ett kommunalt bidrag om 
8 775 000 kronor i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån för ny-
byggnation av ridanläggning och hästinvestering. 
 

2. Besluta att ge bildningsnämnden i uppdrag att teckna avtal med Vara 
Hästsportklubb gällande förvaltning av bidrag till ridhus samt att kon-
trollera att det efterföljs, enligt bilaga. 

__________ 

Sammanfattning 

Vara hästsportklubb, VHSK, har lämnat in en ansökan om ett ekonomiskt stöd 
för att kunna nystarta hästanknuten verksamhet i Vara kommun. Ansökan gäl-
ler behov kring mark, byggnation av anläggning och hästmaterial. Stöd söks i 
form av ett ränte- och amorteringsfritt investeringslån. Föreningen hänvisar till 
bildningsnämndens beslut 2014-06-24 då bildningsnämnden ställde sig positiv 
till föreningens ansökan om ett bidrag på 50 % av kostnaden, 8 360 000 kro-
nor, för nybyggnation och införskaffade av hästar. 

Sedan ärendet sist behandlades 2014 har föreningen sökt och blivit beviljade 
stöd från Allmänna arvsfonden, Sparbankstiftelsen Skaraborg och Riksidrotts-
förbundet, totalt 8 737 500 kronor. Vidare har arrendeavtal gällande fastigheten 
Hålltorp 1:32 samt ett avtal om nyttjanderätt av anläggningen skrivits med Vara 
kommun samt bygglov beviljats för nybyggnation av ridanläggning på den ak-
tuella fastigheten. 

Föreningen lämnar nu in en uppdaterad ansökan om 50 %, 8 775 000 kronor, 
av den totala kostnaden för byggnation, arrende samt inköp av hästmaterial för 
uppstart av ridskoleverksamhet. 

__________ 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Vara hästsportklubb ansökan om stöd till skapandet 
av ridskola” 

__________ 
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Bildningsnämndens behandling 

Inför bildningsnämnden har ett nytt tjänstemannaförslag angående korrekt 
beslutsformulering inkommit. Detta för att ärendet inte ska stanna hos bild-
ningsnämnden utan gå vidare till kommunfullmäktige. 

Nämnden anser att motivering till de extra 414 000 kronorna, som inkommit 
från föreningen, är godtagbar och väljer att bevilja dessa medel. 

Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och det nya tjänste-
mannaförslaget i proposition och finner att nämnden beslutar efter det nya 
tjänstemannaförslaget. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Det ifrågasätts varför kostnaden nu har ökat från bildningsnämndens beslut 
2014-06-24. I sammanhanget ses ökningen inte som en stor summa, men ef-
tersom det var 8 360 000 kronor som beviljades från början anser arbetsutskot-
tet att samma summa borde beviljas nu om inte Vara Hästsportklubb har nå-
gon bra förklaring till varför dessa 414 000 extra kronorna behövs. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden ställer sig positiv till Vara Hästsportsklubbs ansökan om ett 
kommunalt bidrag om 8 360 000 kronor för nybyggnation av ridanläggning 
och hästinvestering. Bidraget ges i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån. 

__________ 
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BIN § 25    Dnr 127/2015 

BIN AU § 32  

Tilläggsansökan från Ryda SK angående stöd 
till upprustning för stormskador 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att: 

1. Då ansökan från Ryda SK är ett specialfall som inte kan hanteras inom 
gängse bidragsregler väljer bildningsnämnden att bevilja stöd för före-
ningens totala fakturerade kostnader, 40 325 kronor, med hänvisning 
till att motionsanläggningen till största delen används av allmänheten 
samt att skadorna uppkommit under extraordinära omständigheter. 
 

2. I översynen av kommunens föreningsstöd bör checklistan för stöd vid 
ansökan om bidrag utanför bildningsnämndens bidragsnormer uppdat-
eras. I checklistan bör finnas ett särskilt avsnitt om hur kommunen ska 
behandla ansökningar från föreningar som drabbats av extraordinära 
händelser. 

__________ 

Sammanfattning 

Ryda SK lämnade i augusti 2015 in en ansökan om kommunalt bidrag för ska-
dor på elljusspåret vid motionsanläggningen Almesåsen i Ryda. Skadorna upp-
kom under stormen Egon i januari 2015 då omkullblåsta träd orsakade stor 
skada på elstolpar, ledningar och belysningsarmatur. 

Motionsanläggningen i Almesåsen används till största delen av allmänheten 
och i mindre utsträckning av föreningens egna medlemmar. Ett stöd är befogat 
för att allmänheten även fortsättningsvis ska kunna använda anläggningen och 
dess motionsspår. 

Några regler kring hur bidrag kan ges till föreningar som drabbats av skador 
uppkomna av naturkatastrofer finns inte i bildningsnämndens regler för stöd 
till föreningslivet. I tjänsteskrivelse 2016-01-11 föreslår förvaltningen att följa 
det gängse förfarandet för upprustningsstöd, det vill säga att bildningsnämnden 
beviljar 30 % av materialkostnaden. Budgeten för stöd till upprustning uppgår 
2016 till 250 000 kronor och därur har bildningsnämnden beviljat stöd till upp-
rustning om 90 867 kronor. Medel finns således fortfarande i budgeten. 

__________ 
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BIN § 26    Dnr 50/2016 

BIN AU § 33 

Fördelning av extra budgeterade medel 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

__________ 

Sammanfattning 

Karl-Erik Stenborg, ekonom, informerar om ekonomin kring nyanlända samt 
för de extra tre miljonerna som äskats och beviljats till bildningsnämnden. 

När det gäller ekonomin kring nyanlända finns det idag ingen tydlig bild och 
rektorerna känner inte till ekonomiska nyckeltal för varje elev, vilket skapar 
frustration och problem för verksamheten. Arbetet fortgår med att försöka ta 
fram dessa nyckeltal per elev. 

För de tre extra miljonerna är det upp till bildningsnämnden att fördela dessa 
och förvaltningen inväntar detta. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Det efterfrågas vad som menas med riktade bidrag när det gäller fördelningen 
av de tre miljonerna. Enligt tidigare beslut i bildningsnämnden har det varit 
pengar märkta för sporthallar i kommunen. Det efterfrågas att detta blir mer 
tydligt i framtida beredningar av förvaltningen. 

Nämnden anser att det är bättre att vänta med beslut i frågan tills de vet mer 
kring ekonomin för nyanlända samt vilka behov som finns för föreningarna. 
Det anses dock viktigt att frågas beslutas innan sommaren. 

Proposition 

Ordföranden ställer frågan om beslutet kan tas idag eller om det blir återremiss 
i proposition och finner att nämnden beslutar att det blir en återremiss. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Peter Jonsson (M) lyfter frågan om vad som har hänt med de tre miljoner som 
bildningsnämnden äskade från kommunfullmäktige. På bildningsnämnden 
beslutades att en del av dessa skulle avsättas för sporthallar i riktade bidrag, 
men i det ekonomiska förslag som finns just nu verkar detta inte vara fallet. 

Just nu har dessa medel inte blivit fördelade förutom på papperet, då inget 
politiskt beslut tagits kring hur fördelningen ska se ut för dessa medel. Det 
anses därför av vikt att förvaltningen arbetar fram ett förslag till fördelning för 
dessa äskade medel. 

__________  
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BIN § 27 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

Beslut 

Bildningsnämnden fastställer bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 
vårterminen 2016 enligt Utbildning Skaraborgs prislista: 

Program Ersättning/elev 

Bygg- och anläggningsprogrammet 66 030 

Bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning 
anläggningsfordon) 

77 114 

Barn- och fritidsprogrammet 50 144 

Ekonomiprogrammet 41 820 

El- och energiprogrammet 62 009 

Estetiska programmet 52 027 

Estetiska programmet (inriktning musik) 75 454 

Fordons- och transportprogrammet 68 134 

Fordons- och transportprogrammet (inriktning 
transport) 

88 432 

Handels- och administrationsprogrammet 50 686 

Hantverksprogrammet 51 777 

Hotell- och turismprogrammet 53 711 

Humanistiska programmet 39 282 

Industritekniska programmet 75 186 

Naturvetenskapsprogrammet 44 889 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 68 060 

Samhällsvetenskapsprogrammet 43 532 

Teknikprogrammet 52 602 

VVS- och fastighetsprogrammet 63 375 

Vård- och omsorgsprogrammet 46 694 

 

__________ 

Sammanfattning 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor regleras i skollagen 2010:800 15 kap. § 33-34 , 16 kap. § 52-
55, 17 kap. § 28-34, kap. 19 § 23-29. 
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Vara kommun har inte tagit in några gymnasieelever läsåret 2013/14 och sak-
nar därför elever i alla årsgrupper. Bidragsbeloppen till fristående gymnasie-
skola fastställs därför enligt Utbildning Skaraborgs prislista. 

I grundbeloppet ingår ersättning för administration med schablonbelopp om 3 
% av grundbeloppet, momsbidrag med 6 % av grundbeloppet samt tilläggsbe-
lopp enligt skollagen 17 kap. § 35; 2 900 kr per elev och ämne. 

__________ 
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BIN § 28    Dnr 49/2016 

Gymnasieprogram på Lagmansgymnasiet in-

för läsåret 2016/2017 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att i omvalsperioden inför läsåret 2016/2017 ska 
följande gymnasieprogram erbjudas på Lagmansgymnasiet: 

Program Platser 

Barn och fritidsprogrammet (BF) 16 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 

Ekonomiprogrammet (EK) 24 

El- och energiprogrammet (EE) 16 

Fordon- och transportprogrammet (FT) 14 

Industritekniska programmet (IN) 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 24 

 

__________ 

Sammanfattning 

Den 1:a februari var det sista dagen att ansöka till gymnasieprogram inför läså-
ret 2016/2017. Antalet sökande presenterades inför nämnden 2016-02-02 § 10.  

Jämfört med förra året har det skett en minskning av förstavalssökande till de 
flesta programmen på Lagmansgymnasiet. Några har dock sett en ökning, 
såsom Barn- och fritidsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. På 
de flesta resterande program har minskningen varit förhållandevis liten, vilket 
inte påverkar deras programstart 2016/2017. 

De två program som inte anses kunna starta under läsåret 2016/2017 är Na-
turvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Anledningen är att det helt 
enkelt varit för få sökande, vilket inte gör ett program berättigat varken eko-
nomiskt eller kvalitativt. Istället ses det som viktigt att satsa på de program som 
faktiskt lyckats locka sökande. 

Inför omvalsperioden som startar den 15:e april vill Utbildning Skaraborg ha 
ett beslut från bildningsnämnden angående vilka program som ska erbjudas på 
Lagmansgymnasiet. Detta ska vara dem tillhanda senast 1:a april. 

__________ 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Gymnasieprogram på Lagmansgymnasiet inför läså-
ret 2016/2017” 

__________ 
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Bildningsnämndens behandling 

Mats Johnsson, rektor Lagmansgymnasiet, informerar om antalet sökande till 
Lagmansgymnasiet och vilken effekt det får på det tänkta programutbudet med 
start under läsåret 2016/2017. 

Nämnden är enig om att naturvetenskapsprogrammet ej bör starta, men det 
blir diskussion om teknikprogrammet. 

Att starta teknikprogrammet med tre sökande anses inte optimalt och frågan 
blir därför om programmet kan anses locka fler sökande inför omvalsperioden 
eller inte. Det anses bli negativa konsekvenser för Lagmansgymnasiet både av 
att starta ett program med för få sökande och att välja att inte starta program-
met detta år. 

Ajournering kl. 12.35-12.46. 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) yrkar följande, med bifall av Therese Wellbrant (SD): 

”Utöver det av förvaltningens föreslagna utbud av sökbara utbildningar på 
Lagmansgymnasiet för läsåret 2016/2017 så yrkar moderaterna på att även 
teknikprogrammet skall erbjudas. Även om antalet sökande i första valom-
gången var litet så är det av stor vikt att vi inte ytterligare tappar högskoleför-
beredande program om Lagmansgymnasiet skall ha förutsättningar att utveck-
las åt rätt håll, åtgärder i syfte att förbättra ansökningssiffrorna inför omvalspe-
rioden är av yttersta vikt.” 

Proposition 

Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget och Peter Jonssons (M) yrkande i 
proposition och finner att nämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Reservation 

Peter Jonsson (M), Anna-Stina Wikström-Hansson (M) och Alexander Larsson 
(M) reserverar sig till förmån för Peter Jonssons (M) yrkande. 

__________  
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BIN § 29 

Uppföljning av Elevhälsan 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Lise-Lotte Everhag-Windbladh, elevhälsochef, informerar om nuläget för 
Elevhälsan. 

De största utmaningarna idag är rekrytering och behållning av personal samt 
lönekonkurrensen från andra kommuner. 

Just nu finns det planer på att anställa en egen psykolog för kommunen, i dags-
läget använder sig Elevhälsan av en inhyrd sådan tjänst. 

Det finns även planer på att börja med lovverksamhet i samarbete med social-
förvaltningen och Kultur Vara. Att barnen inte bara sitter hemma under loven 
ses som viktigt för deras hälsa. 

Elevhälsan hoppas även kunna arbete mer med att få ner sjukfrånvaron för 
elever och att öka ungas delaktighet. 

Gällande hälsan för eleverna idag anses den vara god, men det finns problem 
med en ökad ohälsa för unga tjejer. Samtidigt är det pojkar runt 20-årsåldern 
som märks i självmordsstatistiken vilket gör att det även är viktigt att fokusera 
på dessa även om de kanske inte säger lika mycket angående hälsa. 

__________ 
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BIN § 30 

BIN AU § 35 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Tf. bildningschef Hannes Berggren informerar om: 

- Kränkningsanmälningar sedan förra nämnden: 2 st. Västra Park, 3 st. 
Alléskolan, 1 st. Larvs skola, 2 st. Nästegårdsskolan. 
 

- Det kan komma att uppstå ett problem för lokalerna på Nästegårdssko-
lan i framtiden. I och med att förberedelseklasserna delas upp i vanliga 
klasser måste många klasser dela på sig, vilket kommer att göra att 2 ex-
tra klassrum kommer att behövas nästa termin. Kvänums förskola har 
just nu lånat 4 stycken klassrum på Nästegårdsskolan, och detta kom-
mer alltså behöva minskas till 2 stycken nästa termin. Det finns dock 
andra lokaler som kan användas efter omställning. 
 

- Det måste ske en omorganisering i Larv-Tråvad förskola eftersom 
många av klasserna har för få elever jämfört med andra förskolor i 
kommunen. Det anses inte vara ekonomiskt hållbart i längden. Det 
sker just nu en utredning gällande detta av extern utredare som kom-
mer att presentera organisatoriska förslag till förändringar. 
 

- Det pågår just nu intervjuer till ny rektor på Nästegårdsskolan efter att 
nuvarande rektor Lisa Ekberg ska avsluta sin tjänst. Beroende på utfal-
let kan det behövas en tillförordnad rektor men förvaltningen har en 
plan där ifall det skulle behövas. 

__________ 
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BIN § 31 

Övrigt 
 

- Peter Jonsson (M) lyfter frågan om Lagmansgymnasiets åtgärdsplaner 
inför framtiden och vill se ett förtydligande av åtgärder, inklusive tids-
plan och åtgärdsbehov. Det anses inte att det har skett tillräckligt med 
exempelvis marknadsföring inför första valperioden till gymnasiet detta 
år. Det efterfrågas mer samarbete med Konserthuset och stöd till Mats 
Johnsson, rektor Lagmansgymnasiet, för att hjälpa till med dessa upp-
gifter. 
Hannes Berggren, tf. bildningschef, svarar att han kommer att under-
stödja Mats Johnsson med detta om behov finns. 
 

- Hannyah Jörtoft (SD) lyfter frågan om vad som sker med lov- och 
sommarskolan. Frågan är om det kommer att börja redan under våren 
och sommaren, eller vad som är tidsplanen för detta. 
Hannes Berggren, tf. bildningschef, svarar att detta redan börjat och att 
det självklart kommer att fortsätta även under sommaren. 


