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BIN § 87 

Uppföljning av skolskjuts 
 

Det har inte skett stora förändringar när det gäller skolskjutsen. Samma entre-
prenörer finns kvar sedan förra året; Larssons Buss, som handhar bussturerna, 
samt Sparlunds Buss och Taxi, som handhar taxi för exempelvis särskolan. 

Uppskattningsvis är det hälften av skolornas elever som nyttjar skolskjuts. 

Ett aktuellt ärende är rätten till skolskjuts när elever går vid en annan skola än 
den de tillhör. Just nu har dessa ingen rätt till skolskjuts vilket skapar irritation 
och frågor hos många vårdnadshavare. Barn får självklart åka med om bussen 
ändå går förbi. Och förvaltningen ska även titta på vilka kostnader som funnits 
om eleven gått vid den anvisade skolan och om kostnaden blir jämförbar kan 
förvaltningen bekosta skjutsen. Som exempel kan ges en elev som har rätt till 
busskort vid den anvisade skolan och då får rätt till busskort till den valda sko-
lan eftersom det är samma ekonomiska kostnad för kommunen. 

Även busskort eller upphandlad buss är ett aktuellt ärende. Många tycker att 
det är orättvist att endast vissa barn får busskort medan andra åker skolskjuts. 
Men förvaltningen har stora ekonomiska kostnader för busskort och därför an-
vänds de bara när det är nödvändigt sett ur perspektivet att det skulle bli ännu 
dyrare att upphandla ännu en busstur. 

___________ 
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BIN § 88 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
2. Bildningsnämnden kallar in Yvonne Kjell för att redovisa mer grundligt 

kring delegationsbeslut 43 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 ären-
den 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 åter-
kalla delegationsuppdraget eller förekomma delegaten genom att själv fatta be-
slut 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 redovis-
ningen av delegationsärenden. 

Efter tidigare beslut av bildningsnämnden redovisar delegat Liselotte Everhag-
Winbladh ytterligare kring delegationsbeslut 35 på dagens sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till da-
gens sammanträde: 

Delegationsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-08-16 § 88, 91 Arbetsutskottet 

42 Rektor Anders Englund 

43-44 Bildningschef Yvonne Kjell 

45-52 Kulturchef Karin Beckman 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2016-08-30” från nämndsekreterare, 
2016-08-23 

__________  
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BIN § 89   Dnr 80/2016 

Bildningsnämndens budgetförutsättningar 

2017 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgeten 2017 som ska behandlas av bildningsnämnden på dess möte i 
september har bildningsförvaltningen börjat undersöka dess ekonomiska förut-
sättningar. 

Den tilldelade ramen för 2017 är 359,9 miljoner kronor och enligt den nuva-
rande beräkningen kommer driftskostnaderna för bildningsnämnden att ligga 
på 364,2 miljoner kronor under 2017. Detta leder till ett beräknat underskott 
på 4,3 miljoner kronor för 2017. 

Orsakerna till de högre kostnaderna är att snittlöneökningen är större än vad 
som uppräknats på central nivå. Lärares snittlöner har exempelvis ökat med 6,3 
procent. Även IT-satsningen orsakar underskottet där den tilldelade ramen är 3 
miljoner medan kostnaden är 6 miljoner. Alltså blir det ett underskott på 3 mil-
joner kronor. Vissa internhyror har också ökat mycket på grund av investe-
ringar och en ny lokal för Campus Lidköping på Vårdcentralen som kostar 0,5 
miljoner kronor. Det har även blivit ett lägre strukturbidrag för gymnasiet, från 
6 miljoner till 3 miljoner. Även att lärartätheten för årskurs 7-9 går från 15,2 till 
13,2 beräknas kosta 2,7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

- Presentation ”Budgetförutsättningar 2017” från ekonom, 2016-08-24 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-08-16 § 85 
- Kalkyl ”Budgetförutsättningar 2017” från ekonom, 2016-08-16 

__________ 
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BIN § 90   Dnr 49/2016 

Uppföljning av intagning på gymnasiet 
 

Det har skett en ökning av antalet elever som antagits till Lagmansgymnasiet 
för vårterminen 2016 jämfört med antal sökande under omvalsperioden. Efter 
omvalsperioden hade totalt 75 elever valt Lagmansgymnasiet som andra val. 
Den slutgiltiga intagningen blev 88 elever fördelat enligt följande: 

Program Omvalsperioden Antagna idag 

Bygg- och anläggningsprogrammet 14 15 (+1) 
Barn- och fritidsprogrammet 12 16 (+4) 
El- och energiprogrammet 10 12 (+2) 
Ekonomiprogrammet 9 12 (+3) 
Fordon- och transportprogrammet 13 11 (-2) 
Industritekniska programmet 8 11 (+3) 
Samhällsvetenskapliga programmet 9 11 (+2) 

Totalt 75 88 (+13) 

Totalt sett med samtliga årskurser finns det 270 elever på Lagmansgymnasiet 
som studerar högskoleförberedande och yrkesprogram.  

Introduktionsprogrammet har 57 elever just nu. För årskurs 2 är denna siffra 
13 och i årskurs 3 finns det 5 elever. Det har alltså skett en kraftig ökning av 
antalet elever som studerar introduktionsprogrammet detta år. Med dessa med-
räknade har Lagmansgymnasiet totalt 345 elever just nu. 

Informationsunderlag 

- Sammanställning ”Elevantal på Lagmansgymnasiet 2016-08-19” från bildnings-
chef, 2016-08-19 

__________ 
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BIN § 91   Dnr 60/2016 

Svar på motion om bättre information för 

badgäster 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Det finns idag inget helautomatiskt system för att kunna uppdatera hemsidan 
regelbundet med antal lediga skåp i badhusets omklädningsrum. Ett inköp av 
ett sådant system skulle innebära en stor kostnad för badhusets verksamhet.  

Problemet anses inte vara stort nog för att motivera kostnaden av det nya  
systemet. 

Därför föreslås att motionen avslås 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 april 2016 inkom en remiss från kommunstyrelsen till bildningsnämn-
den. Remissen gäller en motion om bättre information för badgäster som läm-
nades in av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige den 1 mars 2016.  

I remissen yrkas att Vara Badhus, på sin hemsida, skall kunna ge information 
om antalet aktuella badgäster den aktuella tiden. Som anledning till motionen 
beskrivs hur Vara Badhus vid vissa tillfällen förklarat att det saknas tillräckligt 
med utrymme för sina badgäster. För att säkerställa att badgästerna inte drab-
bas av trängsel önskas därför bättre information till badgästerna. Som exempel 
lyfts Gekås Ullared, biografer samt vissa parkeringar. 

Problem med trängsel på grund av brist på skåp anses inte vara omfattande 
idag. På grund av detta blir det svårt att motivera den ekonomiska kostnad, 
grovt uppskattat till 500 000 kronor, som förslaget skulle innebära, speciellt när 
Vara Badhus redan idag har ett underskott att åtgärda. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-08-16 § 87 
- Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om bättre information till badgäster” från bild-

ningschef, 2016-07-04 
- Remiss ”Motion om bättre information för badgäster” från kommunstyrelsen, 

2016-04-07 

__________ 
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BIN § 92 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för 

kvartal 2 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen av Bättre Vara-synpunkter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i 
kommunen redovisas till deras respektive nämnd. Detta sker vanligtvis kvar-
talsvis. 

Under det andra kvartalet under 2016 har tre synpunkter som rör bildningsför-
valtningen kommit in till Bättre Vara. 

Den första är en fråga om personal som slutar på Tråvads förskola/skola samt 
att lokalerna behöver rustas upp. Det anses att något behöver göras. Frågan har 
besvarats av bildningschef. 

Den andra frågan gäller en giftfri förskola och varför kommunen inte har på-
börjat något arbete gällande detta. Frågan har besvarats av utvecklingsledare. 

Den tredje synpunkten handlar om att badhuset bör få handduschar. Denna 
synpunkt har besvarats av badchef. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-08-16 § 89 
- Sammanställning ”Synpunkter Bättre Vara april-juni 2016” från nämndsekrete-

rare. 

__________ 
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BIN § 93 

Information från förvaltningen 

Anmälan till huvudman 

Bildningschef Yvonne Kjell informerar om antalet anmälningar till huvudman 
sedan förra arbetsutskottet: 

Kränkningsanmälningar: 1 st. Alléskolan 

Tjänster 

Den nya rektorn på Lagmansgymnasiet; Harald Lundkvist, kommer att tillträda 
2016-09-01. 

På Nästegårdsskolan har den nya rektorn; Sylvia Lind, tillträtt. 

Rekryteringen av rektor till Alléskolan har inte lett till någon anställning och för 
närvarande fortsätter Therese Nord som tillförordnad rektor. Den tidigare rek-
torn på Lagmansgymnasiet, Mats Johnsson, går in som ledarstöd på Alléskolan 
på 25 procent i samband med dennes sjukskrivning. 

Verksamhetsbeskrivning i samband med Sprinten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2016-08-16 i uppdrag till bildnings-
nämnden att inkomma med en beskrivning av verksamhetsutveckling vad gäl-
ler utbildning, lokaler samt finansiering av dess verksamheter i samband med 
projektet Sprinten.  

Efter detta fick förvaltningen i tjänstemannauppdrag från kommunchef att ta 
fram verksamhetsbeskrivning omgående för att det skulle bli klart i tid till kom-
munstyrelsens sammanträde 2016-09-07. 

Denna verksamhetsbeskrivning är nu klar och har skickats till kommunstyrel-
sens sekreterare. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-08-30 9 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 94 

Övriga frågor 

Academy of Music and Business (AMB) 

Magnus Fridén (C) undrar kring hur det går med processen kring AMB och 
om något arbete har påbörjats för detta friskolegymnasium. 

Svaret från förvaltningen är att godkännande från Skolinspektionen fortfarande 
inväntas men att det ser positivt ut. Godkännande förväntas komma i septem-
ber. 

Utredningen kring Lagmansgymnasiet 

Peter Jonsson (M) frågar kring varför utredningen om Lagmansgymnasiet inte 
lagts fram till bildningsnämnden efter presentation hos arbetsutskottet. 

Svaret från förvaltningen och ordföranden är att den nya bildningschefen och 
rektorn på Lagmansgymnasiet behöver sätta sig in i utredningen och komma 
med synpunkter på hur Lagmansgymnasiet kan fortsätta sitt arbete. Det skulle 
vara fel att ta upp utredningen innan dessa har fått komma med synpunkter. 

DO-anmälan om bristfälliga ramper på Nästegårdsskolan 

Hannyah Jörtoft (SD) har besökt Nästegårdsskolan under sommaren och anser 
att ramperna fortfarande inte håller måttet. Det är även ojämnt på skolgården. 
Det anses viktigt att föreningar med funktionshindrade får komma till tals vid 
liknande anpassningar eftersom tillgänglighetskonsulter kanske inte har samma 
erfarenheter som personer med faktiskt handikapp. 

Svaret från förvaltningen är att 5 ramper har blivit utbytta idag och att detta 
skedde precis innan skolstart. 

Behov av särskilt stöd på Alléskolan 

Hannyah Jörtoft (SD) undrar kring hur arbetet med särskilt stöd till exempel 
tjejer med självskadebeteende fungerar på Alléskolan. Efter samtal med Terese 
Nord, tf rektor på Alléskolan, har det visat sig att det inte finns någon med 
kompetensen att kunna ta hand om detta på skolan. Det ska även vara allmänt 
krångligt med hanteringen av personer med behov av särskilt stöd. 

Svaret från förvaltningen är att det är Elevhälsan som har personalen för att 
hantera arbetet med särskilt stöd och det är här som kompetensen finns i kom-
munen.  

Bildningschef tar med sig ärendet för att reda ut hur enheterna hanterar beho-
ven av särskilt stöd. 

__________ 


