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BIN § 49

Ändringar i ärendelistan
Bildningsnämndens beslut
Följande ändringar görs i ärendelistan:
-

Ärende 11 ”Uppföljning av barn i behov av särskilt stöd” bordläggs.

-

Beslutsärende ”Skrivelse angående situationen för grundskolelärare i
Vara kommun” tillkommer.

__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 50

Uppföljning av ungdomar upp till 20 år
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad
om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska regelbundet
under hela året erbjuda åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.
I Vara kommun ligger detta ansvar på bildningsnämnden enligt dess reglemente. Detta arbete leds av studie- och yrkesvägledaren; som jobbar i ett team
bestående av administratör, rektor och skolsköterska på Lagmansgymnasiet
samt enhetschef på arbetsmarknadsenheten.
Just nu finns det 131 personer som innefattas i det kommunala aktivitetsansvaret i Vara kommun. 65 av dessa går på introduktionsprogrammet på gymnasiet,
14 har ett jobb i någon form och 10 har förlängd skolplikt. Det återstår alltså
36 personer som aktivt söks upp av gruppen med syfte att motivera dem att
fullfölja en utbildning. Det har exempelvis skickats ut brev och där svar inte inkommit har kontakt tagits med telefon. Ibland är det inte helt lätt att hitta personerna.
Det upplevs att samarbetet med socialförvaltningen fungerar bra och nödvändiga uppgifter kan tas del av.
En viktig uppgift för framtiden är att precisera hur mycket tid som ska läggas
på det kommunala aktivitetsansvaret av studie- och yrkesvägledaren samt att
det bör finnas en plan för hur arbetet ska gå till.
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 51

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor
under HT 2016
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer följande bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för höstterminen 2016:
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

IB

52 602

__________

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor regleras i skollagen 2010:800 15 kap. § 33-34 , 16 kap. § 5255, 17 kap. § 28-34, kap. 19 § 23-29.
Vara kommun är en del av Skaraborgs kommunalförbund och har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildningarna med resterande medlemskommuner
i förbundet. Därför kommer bidragsbelopp till fristående gymnasieskola att
fastställas enligt Utbildning Skaraborgs prislista.
I grundbeloppet ingår ersättning för administration med schablonbelopp om 3
% av grundbeloppet, momsbidrag med 6 % av grundbeloppet samt tilläggsbelopp enligt skollagen 17 kap. § 35; 2.900 kr per elev och ämne.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 56
- Tjänsteskrivelse ”Bidragsbelopp till enskilda gymnasieskolor” från nämndsekreterare, 2016-04-28
- Prislista ”Bidrag till friskolor 2016” från Utbildning Skaraborg, 2016-03-01
__________

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

2016-05-24
BIN § 52

Dnr 50/2016

Fördelning av extra budgeterade medel
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fördelar den med 3 miljoner utökade ramen 2016 enligt
följande:
- 2 000 000 kronor till grundskolan
- 850 000 kronor till gymnasiet
- 150 000 kronor till bidrag för föreningsägda hallar
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på fördelning av de 150 000
kronorna i bidrag till föreningsägda hallar inför bildningsnämndens sammanträde 2016-06-21.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2015-09-29 § 86 äskade nämnden hos
kommunfullmäktige om att utöka ramen under 2016 med tre miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beviljade de tre äskade miljonerna på dess sammanträde
2015-11-30 § 98, i samband med att budget för 2016 antogs. Men medlen har
inte blivit fördelade av bildningsnämnden än. I väntan på att nämnden skulle
fatta ett beslut gjordes en preliminär fördelning av förvaltningen där två miljoner gick till grundskolan och en miljon gick till gymnasiet. Det är dock bildningsnämnden som behöver fatta ett slutgiltigt beslut om fördelningen.
Då stöd till de föreningsägda hallarna ingick i det ursprungliga äskandet föreslås att de nu äskade medlen omfördelas för att även innefatta bidrag till föreningsägda hallar.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 55
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning till hallföreningarna.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om han egna tilläggsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet.
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 70/2016

Bildningsnämndens tertialrapport för januariapril
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden överlämnar delårsrapport april 2016 till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling i kommunfullmäktige.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden hade under årets första tertial ett underskott på 2,472 miljoner kronor. Årsprognosen för 2016 visar ett beräknat underskott på 6,7 miljoner kronor.
Underskottet har flera orsaker. Enheterna Larv/Tråvad skola, Alléskolan och
Nästegårdsskolan hade högre personalkostnader än budgeterat. På särskolan
behövdes en extra assistent på grund av en tillkommande elev med stort behov
av stöd. Gymnasieskolan får ett lägre elevantal än som beräknats. Badenheten
når inte det budgeterande resultatet. ”En till en”-satsningen och den växande
förberedelseorganisationen gör också att kostnaderna ökar.
Bildningsförvaltningen fick en ny bildningschef i mars och rekryteringsbehovet
ses just nu över efter att dess utredare avslutat sin anställning. På grund av stor
efterfrågan och lönekonkurrens är det svårt att tillsätta och behålla behörig personal inom skolan.
I april genomförde Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Vara kommun och resultatet från denna väntas i slutet av maj.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 57
- Delårsrapport ”April 2016” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
- Uppföljningsrapport ”April 2016” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
- Avvikelserapport ”Bildningsförvaltningen” från förvaltningsekonom, 2016-0518
- Avvikelserapport ”Tråvad/Larv” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
- Avvikelserapport ”Nästegårdsskolan” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
- Avvikelserapport ”Särskolan” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
- Avvikelserapport ”Badenheten” från förvaltningsekonom, 2016-05-18
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 73/2016

Lokalbrist i Kvänum
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att tillräckligt med lokaler finns tillgängliga för
Kvänums förskola och Nästegårdsskolan i och med terminsstart höstterminen 2016.
2. Bildningsnämnden ger bildningschefen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen påbörja arbetet med att lösa lokalbristen på Kvänums
förskola och Nästegårdsskolan.
__________
Sammanfattning av ärendet
Idag finns Nästegårdsskolan och Kvänums förskola inhysta i samma lokaler. I
och med terminsstarten under hösten 2016 har det från skolans håll meddelats
att det kommer att behövas ett extra klassrum på grund av ett ökat elevantal.
Alternativen är då att antingen flytta en förskoleklass eller en skolklass till alternativ lokal. En skolklass beräknas kräva en mindre lokal. I närheten av skolan
finns en gammal träslöjdslokal som inte används längre och som skulle kunna
göras i ordning för att få till ett extra klassrum. Från skolans håll har det inte
upplevts som optimalt eftersom det inte ligger lika tillgängligt som resten av
skolans lokaler.
På längre sikt kommer behoven att behöva ses över, men redan på kort sikt
måste situationen lösas för att skolan inte ska stå med ett klassrum för lite under kursstarten nästa termin.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 62
- Tjänsteskrivelse ”Lokalbrist i Kvänum” från nämndsekreterare, 2016-05-02
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 49/2016

Resultat av ansökningarna till Lagmansgymnasiet
Omvalsperioden till gymnasiet för terminsstarten 2016/2017 stängde den 1
maj. Sett till första valperioden har det inte varit några omfattande förändringar:
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Samhällsvetenskapliga programmet
Totalt

Antal platser
16
16
16
24
14
14
24
124

Antal 1:a val
13 (+1 IMPRO)
12
10
9
13
7 (+1 IMPRO)
9
75

Det var en liten årskull detta år, men de har spridit ut sig på ett bra sätt över
programmen vilket gör att det blir lättare att planera för undervisningen. Något
som kan ses är att det industritekniska programmet gått väldigt bra jämfört
med övriga Skaraborg.
I och med den nya terminsstarten kommer även samtliga årskurser finnas på
skolan igen efter att ha saknat en årskurs under 3 år.
Samtliga sökande beräknas vara behöriga, men detta har inte kunnat kontrolleras i detta skede.
Antalet 2:a väljare brukar vanligtvis vara 2-3 gånger så många som 1:a väljarna,
men eftersom det finns många platser i Skaraborg ses det inte som troligt att
det kommer bli betydande förändringar i antalet elever sett till förstahandsväljarna.
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 56

Uppföljning av barn/ungdomar med utomnordisk bakgrund
Förberedelseklasser finns just nu på Nästegårdsskolan och Alléskolan. Det sker
ett samarbete mellan rektorerna på dessa skolor och tillsammans har de nyligen
besökt skolan Kronan i Trollhättans kommun som har mycket erfarenhet av
förberedelseklasser.
Alléskolan har 27 elever med utomnordisk bakgrund, mellan 10 och 16 år. Eleverna har en spridd bakgrund men många kommer från Afghanistan eller Syrien. Till organisationen hör 2 modersmålslärare, 2 studievägledare, 2 lärare och
1 SVA-lärare.
Nästegårdsskolan har 29 elever med utomnordisk bakgrund, 6 i årskurs 1-6 och
23 i årskurs 7-9. Eleverna kommer främst från Afghanistan, Syrien, Somalia
och Irak. Till organisationen hör 6 modersmålslärare, 2 lärare och 1 SVA-lärare.
En utmaning är att alla dessa elever kommer från olika bakgrunder, där vissa
redan har studerat väldigt mycket medan andra inte har någon erfarenhet av
studier.
För framtiden hoppas rektorerna att det ska finnas en central funktion på förvaltningen som samordnar organisationen av förberedelseklasserna och utslussningen av nyanlända. Detta skulle förenkla deras arbete.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
BIN § 57
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Dnr 59/2015

Information om skolplacering av nyanlända
barn från Motoristen
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
Protokollsanteckning

Therese Wellbrant (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna anser i enlighet med Skolverket att det är kommunen
som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds en plats.
Men ansvaret för hur barnet tar sig till och från förskolan hamnar på föräldern
eller ägarna till flyktingförläggningen.
Vi anser att alla skall följa samma kösystem.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har börjat placera barn och elever från Motoristen till
kommunens förskole- och skolenheter.
Det finns 10 barn som går i förskolan och för dem kommer öppen förskola att
erbjudas 15 timmar i veckan på Motoristen. Eftersom det inte finns några
kommunikationer till Motoristen har denna lösning valts.
Barn födda mellan 2005 och 2008, 8 stycken, kommer att placeras på Nästegårdsskolan.
För barn födda mellan 2000 och 2004 kommer plats att göras tillgänglig på Alléskolan i förberedelseklass.
En elev född 1999 kommer att börja på Lagmansgymnasiet, på IM-programmet.
Det finns även en elev som kommer att börja på grundsärskolan.
Informationsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 59
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28/2013

Information om gemensamma NO-salar för
Lagmansgymnasiet och Alléskolan
På bildningsnämndens sammanträde 2016-02-02 § 17 gjordes en hemställan till
tekniska utskottet om att bygga nya NO-salar på Lagmansgymnasiet som skulle
användas gemensamt av elever från Alléskolan och Lagmansgymnasiet.
Alléskolan har signalerat att det är rimligt att dela på salarna, men ser helst att
enklare NO-undervisning som inte kräver speciell sal sker på dess egna lokaler.
Lärare från båda skolorna har fått lämna önskemål på salarna och en arkitekt
har skissat på en plan för hur det ska se ut. Det är osäkert när salarna kommer
att vara klara, men NO-salen på Torsgårdsskolan kan inte börja rivas innan de
på Lagmansgymnasiet är färdigställda.
Informationsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 60
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 59

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
2. Bildningsnämnden kallar in Karin Beckman för att redovisa mer grundligt
kring delegationsbeslut 23 på nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, som antogs av
nämnden 2011-08-30 § 77.
Ett beslut av en delegat ses som nämndens beslut och kan överklagas genom
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget eller förekomma delegaten genom att själv fatta beslut i frågan.
I enlighet med delegationsordningen väljer den beslutade justeraren ut ett av
ärendena för kontroll. Ärendets delegat blir inkallad för en vidare redovisning
av ärendet på nämndens nästkommande sammanträde i samband med redovisningen av delegationsärenden.
Efter tidigare beslut av bildningsnämnden redovisar delegat Hannes Berggren,
med biträde av Liselotte Everhag-Winbladh, ytterligare kring delegationsbeslut
17 på dagens sammanträde.
Delegationsbeslut
Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till dagens sammanträde:
Delegationsbeslut

Delegat

BIN AU 2016-05-10 § 61

Arbetsutskottet

18

Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos

19-29

Kulturchef Karin Beckman

Beslutsunderlag
- Förteckning ”Delegationsbeslut till bildningsnämndens sammanträde 2016-05-24”
från nämndsekreterare, 2016-05-18
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 60

Information om projektet Kommuner utan
gränser
Vara kommun har tillsammans med Grästorp och Essunga kommun ansökt
om medel från Länsstyrelsen till projektet ”Kommuner utan gränser”. Syftet
med projektet är att stärka och utveckla integration genom föreningslivets
verksamheter samt att skapa samarbeten och nätverk mellan de tre kommunerna.
SISU Idrottsutbildarna initierade idén och samarbetar med kommunerna i projektet. Grästorps kommun kommer att bli projektägare och kommer även att
ha arbetsgivaransvar för projektledarna som avses anställas inom projektet.
I projektet kommer det att drivas en uppsökande verksamhet till föreningar
och verksamheter som arbetar med integration och nyanlända. Förhoppningen
är att de olika kommunerna kommer att kunna erbjuda olika aktiviteter och det
finns ett stort intresse bland alla inblandade kommuner för projektet.
Ansökan skickades ut 2016-05-09 och beslutet från Länsstyrelsen beräknas
komma i början av juni.
Informationsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 58
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 61/2016

Kulturstipendium 2016
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tilldelar Jacob Andrén och Max Andrén 2016 års kulturstipendium med 5 000 kronor vardera.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns kulturstipendium kan tilldelas personer som i sin konstnärliga
verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som
med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller möjlighet till vidareutbildning inom sitt arbetsområde. Stipendiet kan även ges för
att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet.
Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har
påtaglig anknytning till kommunen. Stipendiesumman är 10 000 kr.
Stipendierna delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni.
Beslutsunderlag
- Sammanställning ”Inkomna ansökningar kulturstipendium 2016” från kultursamordnare, 2016-05-16
- Sammanställning ”Inkomna ansökningar kulturstipendium 2015” från kultursamordnare, 2015-05-07
- Sammanställning ”Utdelade kulturstipendier fr.o.m. 1980” från kultursamordnare, 2016-05-16
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
BIN § 62
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Dnr 44/2016

Fritidsstipendium 2016
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tilldelar Benjamin Jonsson och Emanuel Jonsson 2016 års
fritidsstipendium med 5 000 kronor vardera.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns fritidstipendium kan tilldelas föreningsledare som gjort en
mångårig och betydelsefull insats för föreningslivets utveckling eller till framgångsrika och/eller lovande ungdomar. Stipendiet utdelas som bidrag för utbildning, vidareutveckling eller som belöning.
Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har
påtaglig anknytning till kommunen. Stipendiesumman är 10 000 kr.
Stipendierna delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni.
Beslutsunderlag
- Sammanställning ”Inkomna ansökningar fritidsstipendium 2016” från kultursamordnare, 2016-05-16
- Sammanställning ”Inkomna ansökningar fritidsstipendium 2015” från kultursamordnare, 2015-05-07
- Sammanställning ”Utdelade fritidsstipendier fr.o.m. 1980” från kultursamordnare, 2016-05-16
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 63

Information om utvärderingen av föreningsstöden
Det pågår en utvärdering av föreningsstöden som leds av Kultur Vara. I arbetet har föreningslivet varit delaktiga och just nu har en enkät skickats ut för att
se vilka förändringar som föreningarna efterfrågar.
Detta kommer sedan sammanställas för att redovisas på bildningsnämndens
sammanträde 2016-06-21. Här kommer nämndens åsikter att tas i beaktande
för att Kultur Vara sedan ska komma med förslag på regelförändringar till bildningsnämnden senare i höst.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 64

Uppföljning av barnomsorgen
I Vara tätort finns är det fullt idag på barnomsorgen. Både Frejgården och
Torsgården har fylld kapacitet både under vårterminen och höstterminen 2016.
Samma situation är det för Tråvad och delvis för Kvänums förskola.
Men det finns förskolor i kommunen där det finns plats under höstterminen
fortfarande. Dessa ligger inte i tätorten utan bland de mindre orterna såsom
Levene, Arentorp och Vedum.
Totalt finns 755 barn inskrivna under höstterminen 2016. Detta på en total kapacitet i kommunen (inklusive friförskolor) på 835 platser.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 65

Genomgång av delegationsordningen
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att revidera delegationsordningen och återkomma med förslag på förändringar till bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunjuristen har en genomgång av bildningsnämndens delegationsordning
inför nämnden.
Delegation innebär att nämnden lämnar över beslutsrätten till tjänsteman, utskott eller ledamot. Här sker en avvägning mellan effektivitet och nämndens
möjligheter att styra verksamheten. Nämnden har rätt att återkalla delegationen
och kan principiellt viktiga ärenden ska också lyftas till nämnden av delegaten.
I delegationsordningen ska endast beslut i kommunallagens mening upptas,
alltså inte rena verkställighetsbeslut där det saknas utrymme för självständiga
bedömningar och beslutsalternativ.
Efter att ha gjort en granskning av bildningsnämndens delegationsordning har
flera saker upptäckts som kan behöva ändra vid en framtida revidering. Ett förslag från förvaltningen är därför att påbörja en revidering av bildningsnämndens delegationsordning.
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande:
Förvaltningen får i uppdrag att se över delegationsordningen och återkomma
med förslag på förändringar.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om hans eget yrkande kan bifallas och finner att nämnden
beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
BIN § 66
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Dnr 47/2015

Information om lokalutredning för skolorna i
Larv-Tråvad
Den externa lokalutredaren har påbörjat utredningen kring skolorna i LarvTråvad. Skolorna är små och anses ha ett symboliskt värde för att bevara den
levande landsbygden. Lokalutredaren har varit i kontakt med Larv-Tråvads föräldraförening.
I uppdraget fanns tre frågeställningar som skulle besvaras:
1. Vad krävs för att driva Larv-Tråvads skolor vidare?
2. Vad finns det för för- och nackdelar med åldersintegrerad undervisning?
3. Vad finns det för alternativa lösningar vid stängning av en eller två av skolorna?
Den andra frågan har undersökts och där visar resultaten främst på negativa
konsekvenser av åldersintegrerad undervisning. Exempelvis påverkas resultaten
negativt och relationerna i klasserna blir mindre stabila av att elever byts ut.
Även för- och nackdelarna med en mindre skola har undersökts. Här är forskningsresultatet inte lika entydigt. Elever i lägre åldrar samt elever med utländsk
bakgrund och lägre socioekonomisk status får bättre resultat av mindre skolor.
Det blir svårare att rekrytera lärare till mindre skolor och sårbarheten vid en lärares sjukdom ökar.
Den första och den tredje frågan kommer att undersökas vidare. Slutrapporten
av utredningen beräknas komma i oktober/november.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 54
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 67

Information om innebandy på Lagmansgymnasiet
Det har funnits planer på att ha en innebandyturnering för högstadieelever i
kommunen och angränsande kommuner. Detta i samband med en eventuell innebandyinriktning på Lagmansgymnasiet.
Men i år kommer det att bli för sent att anordna en turnering för att det ska
gynna ansökningarna till Lagmansgymnasiet. Istället kommer förvaltningen
satsa på att hålla en turnering senare under hösten. I detta fall kan det kombineras med en eventuell innebandyinriktning på Lagmansgymnasiet.
Den eventuella innebandyinriktningen kommer att undersökas av förvaltningen
i samråd med innebandyföreningen i Vara.
Informationsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 63
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
BIN § 68
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Dnr 68/2016

Fastställande av nytt personuppgiftsombud
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden entledigar Berit Hallersbo som sitt personuppgiftsombud.
2. Bildningsnämnden utser Emelia Larsson som sitt personuppgiftsombud
enligt personuppgiftslagen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Berit Hallersbo avslutade sin anställning i kommunen i september. Hon måste
dock genom beslut av personuppgiftsansvariga nämnder inom kommunen entledigas från samtliga uppdrag som personuppgiftsombud och ett nytt ombud
behöver utses. Båda dessa beslut ska anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter
som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. För kommuner är
nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i deras verksamhet. Enligt 36 § PuL
har personuppgiftsansvarig en anmälningsskyldighet för automatiserade behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Sådan anmälan behöver
dock, enligt 37 § PuL, inte göras om ett personuppgiftsombud har utsetts och
anmälts till Datainspektionen.
Ett personuppgiftsombud är en person, ofta en anställd, som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra
en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-05-10 § 65
- Tjänsteskrivelse ”Utseende av nytt personuppgiftsombud” från tf. kanslichef, 201605-02
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 69

Information från förvaltningen
Anmälan till huvudman
Bildningschef Yvonne Kjell informerar om antalet anmälningar till huvudman
sedan förra arbetsutskottet:
Kränkningsanmälningar: 2 st. Västra Park, 2 st. Alléskolan, 2 st. Lagmansgymnasiet, 1 st. Nästegårdsskolan.
Hot- och våldsanmälningar: 1 st. Västra Park.
Anmälan om bristande tillsyn
Det har kommit in en anmälan om bristande tillsyn från Skolinspektionen angående Kvänums förskola. Anmälan har kommit in direkt till Skolinspektionen
utan att skolan eller förvaltningen fått en anmälan först. På grund av detta har
ärendet skickats tillbaka till Vara kommun för att utredas på huvudmannanivå
först.
Anmälan om elevs skolsituation
Det har kommit in en anmälan om elevs skolsituation från Skolinspektionen
angående Nästegårdsskolan. Anmälan har kommit direkt till Skolinspektionen
utan att förvaltningen fått anmälan först. På grund av detta har ärendet skickats
tillbaka till Vara kommun för att utredas på huvudmannanivå.
Rekryteringar
Rekryteringen för rektor på Nästegårdsskolan är nu slutförd. Ny rektor kommer att bli Sylvia Lind, som kommer att tillträda 1 augusti. Hon var tidigare
programansvarig på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde kommun.
Just nu ligger annonser ute för tjänster som rektor på Lagmansgymnasiet och
Alléskolan.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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BIN § 70

Skrivelse angående situationen för grundskolelärare i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att:
- Genomföra en inventering av i form av enkät av elevers inställning till utbildning i år 7-9 i kommunen. I inventeringen ska det ingå elevgruppens
framtidsdrömmar och framtidsplaner vad gäller yrkesval.
- Genomföra en inventering i form av en enkät som tar både kvantitativa och
kvalitativa faktorer i beaktande när det gäller grundskollärares lust att arbeta
i Vara kommun.
- Använda sig av ovanstående inventeringar för fortsatt arbete för att förbättra arbetssituationen för grundskolelärare.
__________
Sammanfattning av ärendet
På sittande sammanträde lämnade Anette Engström (L) in en skrivelse angående situationen för grundskolelärare i Vara kommun.
I skrivelsen påpekas att lärare har en stor arbetsbörda idag. De ska vara undervisande pedagoger samt socialt vårdande och agera stöd till utredande personal
i utredningar. Därutöver ska de förbereda 18 lektionstimmar, rätta och ge återkoppling på elevers arbeten och prov samt ställa bli fortutbildade. Samtidigt
sker ständiga förändringar i betygsystem och andra styrdokument.
Det upplevs problem inom skolan, med många lärare som slutar. Detta beror
inte bara på lönefrågan utan även på ovanstående organisatoriska skäl, lokaliteter, trivsel och möjligheter till utveckling.
För att motverka problemen krävs engagerade lärare, som inte hämmas av administration, rörighet eller ständiga chefsbyten. Samtidigt krävs engagerade elever som anser att det är attraktivt att lära sig för att utvecklas som människa för
framtiden. I skrivelsen finns därför tre yrkanden med.
Beslutsunderlag
- Skrivelse ”Situationen för grundskolelärare i Vara kommun” från ledamot, 201605-24
Bildningsnämndens behandling
Ajournering

Carl-Uno Olsson (S) begär ajournering mellan 11.50-11.55.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24
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Yrkande

Anette Engström (L) yrkar följande:
- Att det genomförs en inventering i form av en enkät av elevers inställning
till utbildning i år 7-9 i kommunen. I inventeringen ska det ingå elevgruppens framtidsdrömmar och framtidsplaner vad gäller yrkesval.
- Att det genomförs en inventering i form av en enkät som tar både kvantitativa och kvalitativa faktorer i beaktande när det gäller grundskollärares lust
att arbeta i Vara kommun.
- Att kommunen (BIN) använder sig av ovanstående information och visar
kontinuerligt intresse för grundskollärares lönesättning, deras fysiska och
psykosociala arbetsmiljö samt deras möjligheter att utvecklas inom sitt gebit
med fort- och vidareutbildning.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla Anette Engströms yrkanden och
finner att nämnden beslutar enligt yrkandena.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-05-24

26

BIN § 71

Övriga frågor
Investeringsramarna för bildningsnämnden
Hannyah Jörtoft (SD) efterfrågar information om hur investeringsramarna som
kommer att behandlas i kommunfullmäktige kommer att påverka bildningsnämndens verksamheter.
Ordföranden Carl-Uno Olsson redogör för att bildningsnämndens ekonom
upplyst om att verksamheterna kommer att klara sig med ramen som är föreslagen. Det blir en total ökning med 10 miljoner i ramen. För investeringsramarna är 5,8 miljoner föreslagna och dessa kommer gå bland annat till datorer,
hallar och investering i Kultur- och bildningskluster. Det kommer att bli upp
till bildningsnämnden att fördela medlen enligt ramarna.

Utdragsbestyrkande

