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BIN § 96 

Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljning av 

nationella prov och betyg 

Bildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en analys av behoven i förskolan och 
återkomma med detta till nämndens sammanträde 2016-11-01. 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa och återkomma med en åter-

givning av gymnasiets resultat till nämndens sammanträde 2016-11-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år sker det ett systematiskt kvalitetsarbete inom kommunens skolor och 
förskolor. Resultatet av detta rapporteras till bildningsnämnden löpande under 
året i form av olika områden. 

För förskolorna finns det en önskan från förskolecheferna att bildningsnämn-
den ska ta mer ansvar för barngrupperna och styra kring hur stora dessa ska 
vara på enheterna. Det önskas också en läroplan, liknande den som finns i sko-
lorna. Även att personalen får mer tid för kollegialt lärande, genom exempelvis 
fler kompetensutvecklingsdagar, är önskemål från förskolecheferna. 

På grundskolan (inklusive förskoleklass) har betygen från de nationella proven 
sammanställts och analyserats. I årskurs 3 är resultaten i linje med tidigare år, 
men det finns en utmaning gällande frånvaro och nyanlända som har svårt med 
språket. För årskurs 6 ligger resultaten också i nivå med tidigare år, förutom 
matematik som har försämrats. En åtgärd för detta är att stärka åtgärder för 
barn i behov av särskilt stöd. I årskurs 9 märks det att det är många elever som 
får godkända betyg, men att det är få som får A och B. Detta ger låga meritvär-
den. Åtgärder för detta är dels att fokusera på formativ bedömning med syfte 
att skapa en trygghet för lärare att sätta betyg. Men det främjande och förebyg-
gande elevhälsoarbetet måste också stärkas. 

För fritidshemmen upplevs det finnas goda förutsättningar för kvalité i verk-
samheten. Men barngruppernas sammansättning måste diskuteras och klargö-
ras. Även de nuvarande lokalerna ses som en utmaning då många fritids är full-
belagda just nu. 

På särskolan har det märkts att Matte-lyftet har gett resultat och där är lärarna 
mer säkra i att sätta betyg i matematik. I framtiden finns det en förhoppning 
om att det nuvarande Läs-lyftet ska ge samma resultat för svenskan. 

Sammanställningen av gymnasieskolans resultat är ett pågående arbete, efter re-
krytering av ny rektor på skolan. 
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Beslutsunderlag 

- Presentation ”Betyg och resultat 2016” av utvecklingsledare, 2016-09-27 
- Sammanställning ”Betyg 2016” av utvecklingsledare, 2016-09-27 
- Rapport ”Resultat 15/16, Förskola” av utvecklingsledare, 2016-09-27 
- Rapport ”Resultat 15/16, Fritidshem” av utvecklingsledare, 2016-09-27 
- Rapport ”Resultat 15/16, Grundskola” av utvecklingsledare, 2016-09-27 
- Rapport ”Resultat 15/16, Särskola” av utvecklingsledare, 2016-09-27 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en analys av behoven i förskolan och återkomma med 
detta till nästkommande nämnd. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa och återkomma med en återgivning av gymna-
siets resultat vid nästkommande nämnd. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om samtliga tilläggsyrkanden kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt tilläggsyrkandena. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-09-27 4 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 97   Dnr 126/2015 

Svar till Skolinspektionen angående uppfölj-

ning av regelbunden tillsyn 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och ställer sig bakom bildnings-
chefens svar. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2016 har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn av 
Vedums skola, grundsärskolan samt på huvudmannanivå i Vara kommun. I 
slutet av maj och början av juni fick kommunen del av beslut från Skolinspekt-
ionen med föreläggande om åtgärder som skulle rapporteras senast 2016-09-15. 

För huvudmannanivå behövdes mer förebyggande arbete för Elevhälsan samt 
mer stöd till förskolecheferna när det gällde barngruppernas storlek. Bättre 
dokumentation för kvalitetsarbetet sågs också som en nödvändighet. För Ve-
dums skola behövdes också mer förebyggande arbete från Elevhälsan samt 
bättre dokumentation. För grundsärskolan var det också ett krav att Elevhälsan 
ska arbeta mer förebyggande. Här påpekades även att åtgärdsprogram behöver 
finnas för elever. 

Utvecklingsledare har 2016-09-15 lämnat in svaren på uppdrag av bildnings-
chef, som har rätt att svara på dessa typer av yttranden enligt bildningsnämn-
dens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

- Redovisning ”Vidtagna åtgärder efter tillsyn i Vedums skola” från utvecklingsle-
dare, 2016-09-15 

- Rapport ”Systematiskt kvalitetsarbete: Betyg och resultat 15/16 Vedums skola” från 
utvecklingsledare, 2016-09-15 

- Redovisning ”Vidtagna åtgärder efter tillsyn i grundsärskolan” från utvecklingsle-
dare, 2016-09-15 

- Exempel ”Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd” från ut-
vecklingsledare, 2016-09-15 

__________ 
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BIN § 98   Dnr 70/2016 

Bildningsnämndens tertialrapport augusti 

2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden överlämnar ”Bildningsnämndens delårsrapport augusti 
2016” till kommunstyrelsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden hade till och med årets andra tertial ett underskott på 7 mil-
joner. Årsprognosen för 2016 visar ett beräknat underskott på 7,7 miljoner. 

Underskottet har flera orsaker. En stor omsättning av personal gör att enhet-
erna Vedum, Larv/Tråvad, Kvänum/Tråvad, Västra Park och Alléskolan har 
högre personalkostnader än budgeterat. Andelen elever i behov av särskilt stöd 
har också ökat, vilket leder till högre personalkostnader. Särskolan har inte 
kunnat minska sin personal som planerat på grund av att fem elever tillkommit 
efter budget. Badenheten når inte heller upp till det förväntade antalet besökare 
och 1:1-satsningen på datorer gör att bildning inte klarar sin budget centralt. 
Gymnasiet har förbättrat sin prognos jämfört med tidigare delårsrapport, men 
få elever vid varje program gör det inte kostnadseffektivt. 

Under året har rektor på Nästegårdsskolan avslutat sin tjänst och ny rektor; 
Sylvia Lind, är tillsatt. Även Lagmansgymnasiet har fått en ny rektor; Harald 
Lundqvist, efter att tidigare rektor blivit sjukskriven. På Alléskolan har tidigare 
rektor också avslutat sin tjänst och där finns just nu en t.f. rektor; Therese 
Nord. Sammantaget blir det allt svårare att rekrytera och behålla behörig perso-
nal både till ledande funktioner och till pedagogtjänster inom förskola, grund-
skola och gymnasieskola. Detta både utifrån stor efterfrågan på dessa yrkes-
grupper men även att det finns konkurrerande lönenivåer i närområdet. 

Efter tillsyn hos skolverksamheten i Vara kommun har Skolinspektionen läm-
nat förelägganden som förvaltningen ska redovisa åtgärder kring i september. 
Fokus här är det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet samt systematik 
i uppföljningar och dokumentation. 

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport ”Bildningsnämndens delårsrapport augusti 2016” från ekonom, 
2016-09-21 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-15 § 100 
- Sammanställning ”Ackumulerat över-/underskott augusti 2016” från ekonom, 

2016-09-09 
- Sammanställning ”Avvikelserapporter för bildningsnämnden augusti 2016” från 

ekonom, 2016-09-09 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-09-27 6 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 99   Dnr 80/2016 

Bildningsnämndens budget 2017 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden överlämnar ”Bildningsnämndens budget 2017” till kom-
munstyrelsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

 
2. Bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige att utöka bildningsnämn-

dens ram med 6,1 miljoner kronor med syfte att bibehålla personaltätheten 
och servicenivån inom bildningsnämndens verksamheter. 

 
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över besparingar i ej lagstiftad verksam-

het, exempelvis Nästegårdsbadet. 
 

4. Förvaltningen får i uppdrag att mer detaljerat redovisa intäkter och kostna-
der för gymnasiet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för Vara kommun. Som ett 
led i budgetarbetet redovisar varje nämnd ett förslag till egen detaljbudget uti-
från de budgetramar som finns. Kommunfullmäktige tog beslut om budgetra-
mar på dess sammanträde 2016-06-13 § 47 och det är utifrån dessa som bild-
ningsnämnden skapat sin detaljbudget för 2017. 

För bildningsnämnden finns 360,1 miljoner avsatta i driftsramar och 5,8 miljo-
ner i investeringsramar. Givet de kostnader som bildningsnämnden beräknas 
att stå inför 2017 kommer dessa ramar inte att räcka till utan det kommer att 
bli ett beräknat underskott på 6,1 miljoner kronor. 

Underskottet beror främst på den nuvarande fördelningsmodellen. I samband 
med att det fanns ett sjunkande barn- och elevantal på kommunens skolor 
gjordes modellen om i samband med budget 2014, från en helt rörlig ersätt-
ningsmodell per barn, till en modell med både fast och rörlig ersättning. I sam-
band med att barnantalet nu ökar igen fungerar inte modellen och bildnings-
nämnden klarar inte den minskade ramen på 15 miljoner kronor jämfört med 
tidigare fördelningsmodell. Bildningsnämnden har minskat kostnaderna med 
diverse besparingar på dess verksamheter men når inte hela vägen. 

Förutom detta har nämnden fått ökade driftskostnader i form av IT och löner. 
1:1-satsningen har lett till en ökad kostnad på 6 miljoner kronor, varav endast 3 
har blivit kompenserade i nuvarande ram. Bristen på  behöriga förskollärare 
och grundskollärare har orsakat en extraordinär löneglidning för personal inom 
bildningsförvaltningen vilket har lett till en ökad kostnad på 3,1 miljoner kro-
nor. 

Bildningsnämnden har redan idag en lägre personaltäthet än riksgenomsnittet. 
Att spara 6,1mnkr är inte möjligt utan att sänka personaltätheten ytterligare och 
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genom det riskera en kvalitetssänkning av verksamheten. En utökning av 
nämndens driftsram är därför nödvändig. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens budget 2017” från nämndsekreterare, 
2016-09-23 

- Budget ”Bildningsnämndens budget 2017” från ekonom, 2016-09-21 
- Modell ”Fördelningsmodell för bildningsförvaltningen 2017” från ekonom, 2016-

09-21 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-15 § 101 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring i tjänstemannaförslaget: 

Ändring av formuleringen ”lärartäthet på kommunens skolor och förskolor” till ”perso-
naltäthet på bildningsnämndens verksamheter” 

Peter Jonsson (M), med bifall av Alexander Larsson (M), Annette Engström 
(L) och Therese Wellbrant (SD), yrkar följande tillägg i tjänstemannaförslaget: 

Förvaltningen får i uppdrag att se över besparing i ej lagstadgad verksamhet, exempelvis 
Nästegårdsbadet 

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg i tjänstemannaförslaget: 

Förvaltningen får i uppdrag att mer detaljerat redovisa intäkter och kostnader för gymnasiet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och tjänstemannaförsla-
get med ändringar och tillägg mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt tjänstemannaförslaget med ändringar och tillägg. 

__________  
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BIN § 100   Dnr 95/2016 

Gymnasieorganisation och programutbud in-

för 2017/2018 

Bildningsnämndens beslut 

1. Följande program erbjuds på Lagmansgymnasiet inför den första valperi-
oden för läsåret 2017/2018: 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 

Ekonomiprogrammet (EK) 

El- och energiprogrammet (EE) 

Fordon- och transportprogrammet (FT) 

Industritekniska programmet (IN) 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 

Teknikprogrammet (TE) 

2. Bildningsnämnden beslutar att förutom nuvarande fotbollsinriktning även 
erbjuda innebandyinriktning på Lagmansgymnasiet från och med läsåret 
2017/2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Inför gymnasie- och programvalet för läsåret 2017/2018 behöver bildnings-
nämnden besluta om vilka program som ska erbjudas som valbara på Lag-
mansgymnasiet i en första valomgång som kommer att ske i början av 2017. 

Bildningsnämnden beslutade 2016-03-01 § 28 att erbjuda Barn- och fritidspro-
grammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Fordon- och transportprogrammet, Industritekniska pro-
grammet samt Samhällsvetenskapliga programmet som valbara i omvalspe-
rioden inför läsåret 2016/2017. Förutom dessa finns en önskan om att också 
erbjuda Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet som valbara pro-
gram inför läsåret 2017/2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-15 § 97 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-09-27 9 

  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg: 

Innebandyinriktning ska erbjudas på Lagmansgymnasiet från och med läsåret 2017/2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet kan bifallas och finner att nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

__________ 
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BIN § 101   Dnr 78/2016 

Nya bidragsregler för föreningsstöd 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att anta ”Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och studie-
förbund” och upphäva ”Regler för bildningsnämndens stöd till föreningslivet”; 
antaget av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 57. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-28 § 57 antogs nya regler för 
bildningsnämndens stöd till föreningslivet. Reglerna började gälla 2014-01-01. I 
samband med beslutet gavs bildningsnämnden i uppdrag att efter två år ge-
nomföra en utvärdering av de nya stöden.  

Utvärderingen av de nya stöden presenterades på bildningsnämndens samman-
träde den 2016-06-21 § 77 . Innehållet i utvärderingen baseras på bildningsför-
valtningens erfarenheter av handläggning av stöden, vardagsfrågor kring regler, 
ansökan etc. som kommit in från föreningar och input som getts till förvalt-
ningen i samband med föreningsträffar och intervjuer med föreningar. 

På samma nämndsammanträde fick förvaltningen i uppdrag att revidera reg-
lerna för stöden utifrån de förslag på ändringar som ges i utvärderingen.  

Under 2016 har beslut tagits att Bildningsnämnden från och med 2017 tar över 
ansvar och budget för stöd till badplatsföreningar, som hanterats av tekniska 
utskottet, samt stöd till lokala utvecklingsgrupper Bygdepeng 2.0, som hante-
rats av tillväxt- och utvecklingsavdelningen. Dessa stöd kommer att hanteras 
inom stödformen Stöd enligt särskilda avtal. 

Beslutsunderlag 

- Förslag ”Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och studieförbund” från kul-
tursamordnare, 2016-09-21 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-15 § 98 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av regler för bildningsnämndens stöd till föreningslivet” 

från kultursamordnare, 2016-09-09 

__________  
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BIN § 102   Dnr 28/2013 

Återrapportering av beslutsmandat vid lokal-

brist 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-06-21 § 73 fick bildningschef i upp-
drag att klarlägga beslutsmandatet i ärendet om att säkerställa att tillräckligt 
med lokaler finns tillgängliga på Västra Parkskolan samt Torsgårdens och Frej-
gårdens förskolor. 

Vid framtida lokalförändringar ska verksamhetsansvariga framställa sina krav 
via förvaltningschef/nämnd till tekniska förvaltningen, som har ansvar för att 
se över vad som finns i befintliga eller inhyrda lokaler. Kostnadsberäkningar 
sker sedan utifrån erfarenhetsmässiga kvadratmeterkostnader varpå en hyres-
kostnad presenteras för verksamheten. Mindre ombyggnader eller förändringar 
i befintliga lokaler kan direktfinansieras av den verksamhetsdrivande nämnden, 
genom att investeringsmedel förs över till KS/tekniska utskottets investerings-
budget. 

Detta innebär att bildningschefen kan framställa behovet av lokaler till tekniska 
förvaltningen, varefter fastighetsenheten tar uppdraget att presentera en eller 
flera lösningar till bildningsförvaltningen. Bildningschefen och bildningsnämn-
den behöver se till att budget finns för att täcka den tillkommande hyran. 

Just nu finns det tre lösningar som diskuteras i det specifika ärendet. Den ena 
är att placera en våning ovanpå modulen vid Västra Skolan, med två klassrum. 
Den andra är att upphandla en ny modul som kan placeras vid Parkskolan, 
med två klassrum. Den tredje innebär att Parkskolan undersöker om de tomma 
rummen vid Allébadet kan användas som grupprum för att avlasta och kom-
plettera nuvarande klassrum på Parkskolan. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-15 § 105 
- Svar ”Lokalsituationen på Västra skolan, Parkskolan samt Tors- och Frejgårdens för-

skolor” från teknisk chef, 2016-08-29 

__________ 
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BIN § 103 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

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

kring delegationsbeslut 63 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 Yvonne Kjell ytter-
ligare kring delegationsbeslut 43 på dagens sammanträde. 

Delegationsbeslut 

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

Delegationsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-09-15 § 96, 103 Arbetsutskottet 

53 Bildningschef Yvonne Kjell 

54-55 Kulturchef Karin Beckman 

56-82 Skolskjutshandläggare Yvonne Carlson 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2016-09-27” från nämndsekreterare, 
2016-09-27 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 104 

Information från förvaltningen 

Anmälan till huvudman 

Bildningschef informerar kring antalet anmälningsärenden som inkommit till 
huvudmannen sedan senaste nämndsammanträdet: 

Kränkningsanmälningar: 2 st. Arentorp skola, 1 st. Västra skolan, 1 st. Allésko-
lan 

Hot och våldsanmälningar: 2 st. Alléskolan 

Tjänster 

Bildningschef informerar om att en ny Studie- och yrkesvägledare (SYV) har 
tillträtt; Louise Bäck.. En annons har också gått ut gällande en andra SYV-
tjänst i kommunen. 

Ett ledarstöd har blivit tillsatt på Nästegårdsskolan. Tjänsten kommer att foku-
sera på samordning av nyanlända förberedelseklasser och i den rollen rikta sig 
mot både Alléskolan och Nästegårdsskolan. 

iDEA-projektet 

Bildningschef informerar om att ansvariga personer inom förvaltningen har va-
rit i Island för det tredje projektmötet för iDEA-projektet. Detta är ett EU-fi-
nansierat projekt tillsammans med kommuner i Tyskland och Island som syftar 
till att öka utbytet av det inkluderingsarbete som sker i varje land. Målet är att 
skapa en skola för alla där undervisningen är tillgänglig för fler elever, oavsett 
förutsättningar och förmågor. 

I maj nästa år kommer delegationer från Island och Tyskland att besöka Vara 
för en slutrapport för projektet. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 105 

Övriga frågor 

Rutin kring behov av särskilt stöd på Alléskolan 

Hannyah Jörtoft (SD) efterfrågar information kring hur läget ser ut på Allésko-
lan gällande barn i behov av särskilt stöd. Frågan är vilka rutiner det finns samt 
hur dessa efterföljs. 

Svaret från förvaltningen är att de ska se över om en representant från Allésko-
lan kan komma och informera kring arbetet med detta. 

Rutiner för barn med skyddad identitet 

Hannyah Jörtoft (SD) lyfter frågan kring tidigare medskick till förvaltningen 
om att reda ut hur rutinen ser ut för barn med skyddad identitet. 

Svaret från förvaltningen är att arbetet med detta pågår och en återrapportering 
kommer att ske på en efterföljande nämnd. 

__________ 


