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BIN § 67 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 3 ”Systematiskt kvalitetsarbete: Tillgänglighet elever i behov av sär-
skilt stöd” utgår 

- Ärende 16 ”Övriga frågor” utgår 

__________  
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BIN § 68   Dnr 80/2016 

Delårsrapport januari-april 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens delårsrapport april 2017 överlämnas till kommunstyrelsen 
för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämndens hade under årets första tertial ett underskott på 4 315 tkr. 
Prognosen för hela 2017 visar på ett underskott på 3 016 tkr efter en uppdate-
rad prognos från Larv-Tråvads skola. Detta underskott ligger på skolverksam-
heten och det är främst Nästegårdsskolan som avviker. Underskottet beror på 
högre personalkostnader för att täcka upp för krävande klasser. Även Vedum, 
Västra Park och Alléskolan visar på underskott, vilket också beror på personal-
kostnader förutom i Alléskolans fall där underskottet beror på ökade kostnader 
för läromedel till NO- och slöjdsalar. 

Viktiga händelser för bildningsnämnden under årets första kvartal har bland 
annat varit att modulerna vid Torsgårdens förskola stod klara för inflyttning i 
början av året. För lokaler och arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket även lämnat 
ett föreläggande med eventuellt vite för Alléskolan och Lagmansgymnasiet 
med syfte att förbättra deras arbetsmiljö. Lagmansgymnasiet har under årets 
första sökomgång fått ett positivt sökresultat, vilket bland annat ledde till utö-
kat antal platser på teknikprogrammet samt att naturprogrammet har kunnat 
starta igen. Gymnasiets inriktning mot innebandy har också fallit väl ut. 

För kultur- och fritidsverksamheten har Vara Badhus haft en bra inledning på 
året. Trots sparkrav som lett till högre entréavgifter fortsätter badgäster att be-
söka badet i samma utsträckning som tidigare. Kulturenheten har under början 
av året, i samarbete med kulturstrateg, tagit fram en ny kulturplan som ska gälla 
fram till 2021. Den 22 april genomfördes Kulturrallyt i samarbete med flera lo-
kala aktörer och Vara kommun stod som värd för konferensen Bibliotopia 
2017 på Vara Konserthus under ledning av bland annat Vara folkbibliotek. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 69 
- Delårsrapport ”Bildningsnämndens delårsrapport april 2017” från ekonom, 2017-

05-05 
- Sammanställning ”Uppföljningsrapport april 2017” från ekonom, 2017-05-09 
- Rapport ”Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tertial 1:2017 Nästegårdsskolan” 

från ekonom, 2017-05-05 
- Rapport ”Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tertial 1:2017 Larv-Tråvad 

skola” från ekonom, 2017-05-10 

__________  
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BIN § 69 

Uppföljning: Barnomsorg HT 2017 
 

Inför höstterminen 2017 finns det totalt sett i kommunen en överkapacitet när 
det gäller lokaler. Tillsammans med friförskolorna finns det plats för 882 för-
skolebarn medan det totalt sett finns 797 barn inskrivna till höstterminen. 

Med det skiljer sig mellan enheterna i kommunen. I centrala Vara på förskolan 
Torsgården finns det exempelvis plats för 140 barn medan det finns 140 barn 
inskrivna. På förskolan Frejgården, som också finns i centrala Vara, finns det 
plats för 100 barn medan 96 barn finns inskrivna under höstterminen just nu. 

I dagsläget finns det ingen kommunal förskola med överintag inför hösttermi-
nen 2017. 

Informationsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 63 
- Sammanställning ”Barnomsorg 170426” från barnomsorgshandläggare, 2017-

05-02 

__________ 
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BIN § 70 

Uppföljning: Vuxenutbildning 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun har ett samverkansavtal med Lidköpings kommun gällande vux-
enutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Det 
innebär att Campus Västra Skaraborg ansvarar för denna verksamhet för Vara 
kommuns del. 

Totalt har Campus Västra Skaraborg haft 179 elever på grundläggande nivå un-
der våren 2016 och 204 stycken under hösten 2016. På gymnasienivå är mot-
svarande antal 637 under våren och 681 under hösten. För SFI har Campus 
haft 559 elever under våren 2016 och 649 under hösten samma år. SUV har 
haft 58 elever under våren 2016 och 48 elever under hösten 2016. 

I de flesta prioriterade utvecklingsområden som Campus har satt upp har det 
funnits en hög måluppfyllelse. När det gäller anpassningar i språkundervis-
ningen för ökad måluppfyllelse, med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel, an-
ses det dock finnas en låg måluppfyllelse. Även anpassningarna inom undervis-
ningen för vård och omsorg anses ha en låg måluppfyllelse tillsammans med 
bedömning och betyg inom SUV. 

När det gäller anmälda kränkningar har det skett totalt 3 kränkande tilltal och 3 
kränkningar av personal mot elev. När det gäller diskriminering har ett fall rap-
porterats. 

Beslutsunderlag 

- Presentation ”Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå” från vuxenutbild-
ningschef, 2017-05-09 

__________ 
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BIN § 71 

Konsekvenser av socialnämndens beslut om 

åldersuppskrivna barn 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ställer sig positiva till att ensamkommande ungdomar födda 
år 2000 får möjlighet att redan nu skriva in sig till gymnasiet i syfte att genom-
föra sin gymnasieutbildning. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun ansvarar för de ensamkommande barn som anvisats av Migrat-
ionsverket till kommunen. Ur ett juridiskt perspektiv upphör en person att vara 
barn när personen fyller 18 år och betraktas som vuxen. I och med att barnet 
blir myndigt upphör även kommunens ansvar för vård och omsorg. För närva-
rande råder stor osäkerhet kring ensamkommande barns egentliga ålder på 
grund av avsaknad av giltiga id-handlingar eller annat som kan styrka barnets 
ålder och identitet. 

Migrationsverket kan under asylprocessen eller i samband med det slutliga be-
slutet om uppehållstillstånd gör bedömningen att den aktuella individen inte 
längre är ett barn utan 18 år eller äldre. Denna åldersuppskrivning åldersupp-
skrivningen gäller omedelbart, och därmed utgår ingen ersättning till kommu-
nerna, varken för uppehälle eller för god man, efter att ungdomen har blivit 
uppskriven i ålder. Konsekvensen av det innebär att gymnasieskolans ekonomi 
kommer att påverkas negativt. 

Av de ensamkommande barn/ungdomar som Vara kommun tagit emot har 
några valt att gå ett extra, tionde år i grundskolan för att hinna inhämta mera 
kunskaper innan de går vidare till gymnasiet. Detta genom att rektorn fattar be-
slut om förlängd skolplikt enligt bildningsnämndens delegationsordning. Dessa 
ungdomar kommer enligt nuvarande planering att starta sin gymnasieutbildning 
HT 2017. Enligt ett nytt lagförslag kommer dock nyanlända ungdomar som på-
börjat sin gymnasieutbildning kunna stanna i Sverige för att gå klart denna.  

Med anledning av att socialnämnden i Vara kommun fattat ett beslut om att 
låta den ålder som den asylsökande uppgett vid ansökningstillfället gälla till 
dess att slutgiltigt beslut eller dom har vunnit laga kraft förordar bildningsför-
valtningen att ungdomar födda år 2000 får möjlighet att redan nu skrivas in i 
gymnasieskolan för att ha möjlighet att genomföra sin gymnasieutbildning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 68 
- Tjänsteskrivelse ”Ändrade förhållanden för ensamkommande barn” från bildnings-

chef, 2017-05-02 
- Protokollsutdrag från socialnämnden, 2017-02-22 § 11 
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__________ 
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BIN § 72 

Uppföljning: Sektorsprogrammet Internation-

alisering 
 

Syftet med att använda internationellt deltagande och samarbete som verktyg 
för måluppfyllnad är att pedagoger, barn, elever samt även familjer ges möjlig-
het till nya perspektiv och ny kunskap om vår värld. eget kulturskapande- och 
deltagande. Denna delaktighet i de skapande processerna ses som en fram-
gångsfaktor för att tillägna sig ny kunskap.  

De flesta av förvaltningens enheter har en representant till FIA-nätverket (För-
valtningens Internationella Arbete) som ansvarar för att vara ingång för inspi-
ration samt sprida kunskap och omvärldsbevaka området. Inom nätverket pla-
neras gemensamma insatser och arbetssätt. Utöver detta har enheterna egna 
projekt. 

Gymnasiet har exempelvis gett eleverna möjlighet att resa till Polen i studie-
syfte. Det finns även möjlighet att få ett Brysselstipendium och det planeras för 
ett studentutbyte med andra länder i Europa. Västra Parkskolorna ingår i ett 
Erasmus+-projekt med England där elever besöker varandra i de olika län-
derna. Nästegårdsskolan har haft ett utbyte med Estland och Litauen och Tors-
gårdens förskola har planer på att ta kontakt med en förskola i Norge. 

Inom bildningsförvaltningen har iDea-projektet genomförts under året där re-
presentanter från Vara kommun samarbetat med skolor i Tyskland och Island. 

Vara kommun har också blivit beviljade medel för ett nytt projekt: iDea-mobi-
lity. Detta är ett EU-finansierat projekt med syfte att stärka kompetensen och 
yrkesskickligheten genom erfarenhetsutbyte med utbildningskollegor i andra 
länder. 

Informationsunderlag 

- Sammanställning ”Internationalisering – som verktyg för måluppfyllnad i skolan” 
från utvecklingsledare, 2017-05-15 

__________ 
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BIN § 73   Dnr 95/2016 

Yttrande över dimensionering av gymnasieut-

bildningar läsåret 2017/2018 

Bildningsnämndens beslut 

Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar Skaraborgs kommunal-
förbunds förslag om dimensionering av gymnasieutbildningarna för läsåret 
2017/2018. Detta då förslaget överensstämmer med de av bildningsnämnden 
beslutade antalet platser på Lagmansgymnasiet och antalet platser på övriga or-
ter beslutas av respektive kommun. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har 2017-05-10 mottagit en remiss från kommunstyrelsen 
gällande en rekommendation till dimensionering av gymnasieutbildningar för 
läsåret 2017/2018. 

Enligt samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg ska styrelsen 
för Skaraborgs kommunalförbund fatta beslut om att rekommendera kommu-
nerna att anta eventuella förändringar i gymnasiedimensioneringen inför näst-
kommande läsår. På dess styrelsemöte 2017-03-31 § 25 fattades detta beslut, 
vilket nu ska antas av kommunstyrelsen i Vara kommun. 

Bland förändringarna i dimensioneringen finns bland annat det av bildnings-
nämnden i Vara kommuns beslutade utökning av platser inom vissa program 
på Lagmansgymnasiet. Även De la Gardiegymnasiet i Lidköping har fått utö-
kade platser på vissa program. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm, Ållebergsgym-
nasiet i Falköping, Katedralskolan i Skara har istället valt att stoppa antag-
ningen till vissa program. 

Förändringen i dimensionering stämmer med det beslut som bildningsnämn-
den tagit om antalet platser på Lagmansgymnasiet och övriga antal platser be-
sluta av respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Yttrande för dimensionering av gymnasieutbildningar läsåret 
2017/2018” från utredningssekreterare, 2017-05-10 

- Remiss ”Rekommendation till dimensionering av gymnasieutbildningar läsåret 
2017/2018” från kommunstyrelsen, 2017-05-10 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-05-16 10 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 74   Dnr 53/2017 

Kulturpris 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Christer El-Mochantaf tilldelas 2017 års kulturpris med följande motivering: 

Årets kulturpris tilldelas Christer El-Mochantaf, uppvuxen i Vara. Christer till-
delades 2010 Lilla Augustpriset för novellen ”Kalla hjärtans dag”. 2014 bokde-
buterade han som författare till boken ”En kopp kaffe på Nordpolen”. 2015 
tilldelades Christer ”Det lite större journalistpriset/Gyllene Haldan” på Guld-
spadegalan för sin granskning av nazister i Västsverige. Christer är verksam 
som journalist och är nu redaktionschef för Kvällsposten.  

Vara kommuns Kulturpris 2017 tilldelas Christer El-Mochantaf för sin bety-
dande insats som författare och journalist där han uppmärksammat det lokala 
genom sin bok om Konditori Nordpolen och även för sitt granskande arbete 
inom journalistiken.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1991 utser Vara kommun, i samarbete med Sparbanken Skaraborg, årli-
gen en kulturpristagare. Detta pris går till en person (eller flera) som i Vara 
kommun utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet, där idrott och friluftsliv 
också ingår.  Endast den som är bosatt eller har annan påtaglig anknytning till 
kommunen kan erhålla priset. 

Viktiga vägledande kriterier vid utdelandet av kulturpriset är att personen har 
en nyckelposition i det lokala sammanhanget eller en roll som mentor. Engage-
mang på lokal och regional/nationell nivå ses också som viktigt. Att perso-
nenens engagemang har en fördelning över olika grenar/utryck och ett genus-
perspektiv är också viktiga vägledande kriterier vid beslutet. 

Förutom ära och diplom mottar vinnaren även 6 000 kronor i prispengar, vil-
ket lämnas av Sparbanken Skaraborg. 

Det är bildningsnämnden som beslutar om vem som tilldelas priset och prisut-
delningen kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Nomineringar till Kulturpriset i Vara kommun 2017” från kul-
tursamordnare, 2017-05-10 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 66 
- Sammanställning ”Utdelade kulturpriset fr.o.m. 1991” från kultursamordnare, 

2017-05-02 

__________ 
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BIN § 75   Dnr 59/2017 

Kulturstipendium 2017 

Bildningsnämndens beslut 

1. Tina Eriksson tilldelas 2017 års kulturstipendium med inriktning inom 
konstnärskap. Stipendiesumman är 10 000 kronor. 

 
2. Rasmus Gustavsson och Vilmer Enström tilldelas 2017 års kulturstipen-

dium med inriktning inom idrott/friluftsliv. Stipendiesumman är 5 000 kro-
nor vardera. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1980 delar Vara kommun ut två kulturstipendier. Kulturstipendierna de-
las ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbild-
ning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra 
ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet. 

Det delas ut två kulturstipendier; ett till person som är aktiv inom idrott eller 
friluftsliv och ett till person som är aktiv inom konstarterna. För att kunna få 
stipendiet krävs att personen är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig an-
knytning till kommunen. 

Stipendiesumman för respektive stipendium är 10 000 kronor. 

Det är bildningsnämndens som beslutar vem som kommer att få stipendierna 
och utdelning av dem kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 67 
- Sammanställning ”Inkomna ansökningar/förslag till kulturstipendiet 2017” från 

kultursamordnare, 2017-04-25 
- Sammanställning ”Utdelade kulturstipendier fr.o.m. 1980” från kultursamord-

nare, 2017-05-02 
- Sammanställning ”Utdelade fritidsstipendier fr.o.m. 1990” från kultursamord-

nare, 2017-05-02 

__________  
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BIN § 76   Dnr 2/2017 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

__________ 

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, senast reviderad 
2016-11-02 § 122.  

I enlighet med delegationsordningen väljer den beslutade justeraren ut ett av 
ärendena för vidare kontroll på nästkommande nämndssammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut som redovisas under dagens sammanträde: 

Delegat: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- 
kort 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.555 2.6 Bidrag enligt fastställda riktlinjer och avtal: aktivitetsstöd 
arrangemang – Barne Laske Hembygdskrets 

2017.556 2.6 Bidrag enligt fastställda riktlinjer och avtal: aktivitetsstöd 
arrangemang – Kvänums IF 

2017.557 2.6 Bidrag enligt fastställda riktlinjer och avtal: aktivitetsstöd 
arrangemang – Vara Manskör 

2017.558 2.6 Bidrag enligt fastställda riktlinjer och avtal: aktivitetsstöd 
arrangemang – Röda Korset Norra Vånga krets 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-05-16” från utredningssekrete-
rare, 2017-05-10 

__________ 
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BIN § 77   Dnr 95/2016 

Uppföljning: Ansökningar till gymnasiet inför 

programstart 2017/2018 
 

Omvalsperioden inför gymnasiestart 2017/2018 stängde 2017-05-15. Nedan 
följer en sammanställning över antalet förstavalsansökningar till respektive pro-
gram: 

Program Antal platser Antal 1:a val 

Barn- och fritidsprogrammet 16 19 
Bygg- och anläggningsprogrammet 16 18 (+1 IMPRO) 
Ekonomiprogrammet 28 17 
El- och energiprogrammet 16 20 
Fordon- och transportprogrammet 14 15 
Industritekniska programmet 14 9 
Naturvetenskapsprogrammet 14 5 
Samhällsvetenskapliga programmet 24 13 
Teknikprogrammet 24 20 

Totalt 166 136 (137) 

Så gott som samtliga antal förstahandssökande har ökat sedan den första valpe-
rioden. Endast på naturvetenskapliga programmet har det minskat sedan den 
första valperioden.  

Ovanstående är endast antalet förstahandssökande, antalet antagna skiljer sig åt 
på grund av behörigheter och översök på andra gymnasieskolor. Antalet an-
tagna efter den första valperioden är därför 119 stycken. 

Från andra kommuner är det 37 stycken som har ansökt till Vara kommun. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 78   Dnr 8/2011 

Uppföljning: Vara Hästsportklubbs byggnat-

ion av ridhus 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-25 § 27 beslutades att Vara 
Hästsportklubb fick ett investeringsbidrag på 8 775 000 kronor. Samtidigt fick 
bildningsnämnden i uppdrag att teckna avtal med föreningen gällande förvalt-
ning av bidrag till ridhus samt att kontrollera att det efterföljs. Avtal om för-
valtning av bidraget upprättades 2016-05-09 mellan bildningsnämnden och för-
eningen. 

Allt följer planen och budget håller. Det har gått rykten om att det saknas 
pengar, men detta är på grund av att de väntade på betongarbete. Då upplevdes 
det att inget arbete skedde och ryktet startade om att pengar saknades. Men 
detta stämmer inte utan det var endast en inväntning på att arbete skulle ske. 

Det har även sökts bidrag från andra ställen, vilket funkar väldigt bra och me-
del kommer in. 

Just nu är 12 miljoner betalade i projektet, men det räknas att totalsumman för 
projektet kommer att sluta på de planerade 17 miljoner kronorna. 

Projektet beräknas vara klart i september 2017. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 79   Dnr 1/2017 

Anmälan till huvudman 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena till huvudman samt 
bildningsnämndens ärendebalans. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden under dagens sammanträde: 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.504 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2017.519 Elever i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatta för hot och 
våld 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-05-10” från utredningssekreterare, 
2017-05-10 

- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2017-05-10 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 80 

Information från förvaltningen 

Prioriteringslista för lokaler 

Bildningschef redovisar den prioriteringslista som gjorts inom bildningsförvalt-
ningen för de lokaler som finns. De mest prioriterade enheterna är Alléskolan 
(moduler och renovering av NO-salar, golv, slöjdsalar samt hemvister) samt 
Nästegårdsskolan (återställa förskolans lokaler och fönster). Efter detta följer 
Tråvads skola, byggprogrammets lokaler på Lagman samt Frejgårdens förskola. 

Denna lista stämde väl överens med tekniska förvaltningens bedömning. 

Fadderskolor 

Bildningschef redovisar de fadderskolor som har funnits under året. Arentorps 
skola har haft kontakt med Skandia Elevator och Västra Park skolorna har haft 
kontakt med Volvo. 

Funktionshindersanpassning 

Bildningschef informerar om hur funktionshindersanpassningen ser ut på kom-
munens skolor. På Alléskolan upplevs det finnas ett behov av en handikappan-
passad toalett på övervåningen, men det finns på nedervåningen. Totalt sett 
upplevs det inte finnas några behov av funktionshindersanpassningar inom 
skolorna just nu. 

__________ 


