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BIN § 81 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ytterligare beslutsärende ”Ställningstagande för Svevia-tomten” § 95 till-
kommer. 

__________  
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BIN § 82   Dnr 95/2016 

Uppföljning: Intagning gymnasiet 
 

Jämfört med antalet förstahandssökande till Lagmansgymnasiet vid omvalspe-
rioden innan sommaren hade antalet vid dagens sammanträde minskat något. 
Detta beror dels på att vissa program hade för många sökande till de platser 
som erbjöds på gymnasiet; Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet samt El- och energiprogrammet har endast 16 platser medan 
Fordon- och transport har 14 platser. Det har alltså skett en naturlig minskning 
av dessa program. 

Program Antagna idag 

Barn- och fritidsprogrammet 14 
Bygg- och anläggningsprogrammet 10 
Ekonomiprogrammet 16 
El- och energiprogrammet 16 
Fordon- och transportprogrammet 12 
Industritekniska programmet 16 
Introduktionsprogram 35 
Naturvetenskapsprogrammet 6 
Samhällsvetenskapliga programmet 17 
Teknikprogrammet 20 

Totalt 162 

Rektor på skolan räknar med så kallade ”återvändare” inom två veckor och är 
säker på att antalet kommer att öka ytterligare. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Antagningsstatistik Lagmansgymnasiet” från rektor, 2017-08-
23 

__________  
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BIN § 83   Dnr 52/2016 

Revidering av tillämpningsregler för förskola, 

annan pedagogisk omsorg och fritidshem 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden reviderar Tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk omsorg 
och fritidshem med följande ändringar, som ska gälla från och med 2017-09-01: 

1. Öppettider inom förskola och fritidshem är 06.00-18.00 
2. Punkt om kötid till fritidshem tas bort eftersom det i skollagen står: 

”Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att ele-
ven har behov av en sådan plats” 

3. Plats som ej utnyttjats under sammanhängande tre månader sägs upp 
av kommunen om inte särskilda skäl till annat föreligger som tex sjuk-
dom. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en genomgång inom bland annat rektorsgrupp och förskolechefsgrupp 
av nuvarande regler och tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk om-
sorg och fritidshem har det upptäckts ett behov av revideringar. 

Öppettiderna inom förskola och fritidshem är dagtid; det vill säga mellan 
klockan 06.00-18.00. Regeln gäller sedan tidigare men behöver förtydligas. 

I skollagen står att fritidshemsplats ska tillhandahållas när behov uppstår vilket 
gör att tidigare formulering bör tas bort då den inte var förenlig med detta. 

Idag finns det vårdnadshavare som har plats för sina barn men som inte utnytt-
jar denna. I och med att det finns kö till flera enheter som inte kan tillhanda-
hålla platser till vårdnadshavare som behöver plats för att kunna arbeta eller 
studera behöver det finnas en regel om att kommunen kan säga upp plats som 
inte utnyttjas under tre månader. Bedömning av undantag från detta görs av 
rektor/förskolechef efter kontakt med vårdnadshavarna. 

På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-08 § 64 fick förvaltningen ären-
det återremitterat till sig i syfte att undersöka hur förslaget kommer att påverka 
vårdnadshavare. Detta har nu genomförts och eventuella förändringar av taxan 
bedöms få större negativa konsekvenser för den enskilda än vad den positiva 
effekten skulle ge och därför avvaktas det med detta beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-08-22 § 81 
- Tjänsteskrivelse ”Tillägg/förändring i tillämpningsregler för förskola, annan pedago-

gisk omsorg och fritidshem” från barnomsorgshandläggare, 2017-08-11 
- Förslag ”Tillämpningsregler – Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem” 

från barnomsorgshandläggare, 2017-05-02 
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- Förslag ”Taxa för barnomsorg” från barnomsorgshandläggare, 2017-05-02 

__________ 
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BIN § 84   Dnr 15/2017 

Stöd till utveckling HT 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden utdelar inget stöd till utveckling under hösten 2017 då inga 
ansökningar har lämnats in. Nämnden ställer sig dock positiv till förvaltningens 
initiativ till att informera föreningarna ytterligare kring stödet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vara kommuns kulturplan, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 
§ 8, är det bildningsnämnden som ansvarar för föreningsstödet stöd till ut-
veckling. Detta är ett stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningsli-
vet och det ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie 
verksamhet.  

Beslut om stödet ska tas två gånger per år. Ansökan ska lämnas in den första 
februari samt den första augusti. 

Under året har det inte kommit in en enda ansökan om stöd till utveckling från 
någon förening i kommunen.  

Det finns ett flertal förklaringar till detta. En förklaring är att det tar tid att ar-
beta in nya stödformer och fastän Kultur Vara har informerat om stödet ge-
nom träffar och utskick kan det vara svårt för föreningarna att ta till sig stödet. 
Istället kan föreningarna ha sökt arrangörsstödet, då detta känns igen sen tidi-
gare. Det kan även vara så att föreningar inte fokuserat på nya projekt, utan 
istället gjort det som redan görs bra av dem. 

En annan orsak kan vara att de två datumen under detta år inte låg bra till, då 
det ena låg i samband med att den nya kulturplanen inte hunnit beslutats och 
det andra datumet låg mitt under semestern. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-08-22 § 88 
- Sammanfattning ”Stöd för utveckling 2017” från föreningssamordnare, 2017-

08-16 

__________ 
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BIN § 85 

Uppföljning: Stöd till föreningar 2017 
 

Under året har det skett en förändring av reglerna för föreningsstöd i samband 
med att en ny kulturplan har antagits i kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8. 
Detta har inneburit att föreningarna fortfarande inte har vant sig vid föränd-
ringarna och behöver ständiga upplysningar om dem då det kommer nya före-
ningsledare hela tiden. Föreningarna har uppfattat det som positivt att fler me-
del tillskjutits stöden, framförallt särskilda avtal och upprustningsstödet, men 
även för barn och ungdomsaktiviteter. 

Stöd till barn och unga har inga förändringar skett mer än att ansökningsdatu-
men har ändrats till samma som för Riksidrottsförbundet, vilket uppskattas av 
många föreningar. Tillskotten av medel har stärkt värdet på aktiviteterna. 

Stöd till samlingslokaler har samma regler som tidigare och det är samma före-
ningar som förra året som har ansökt; 22 stycken. 

Stöd till arrangemang fördelas löpande under året och är ett uppskattat bidrag 
med snabba besked. Knappt 90 000 kronor är beviljat bland 20 inkomna an-
sökningar. Det finns 60 000 kronor kvar att fördela för stödet. 

För stöd enligt särskilda avtal finns ungefär 145 000 kronor kvar som inte är 
tecknade. Stöd till upprustning har utlovats till ett värde av 361 000 kronor un-
der året om samtliga projekt genomförs. Det finns även stöd till studieförbun-
den samt stöd till Vara Snabb. 

Stöd till utveckling har inte fått in några ansökningar inför dagens möte. 

Informationsunderlag 

- Sammanställning ”Stöd till föreningar i Vara kommun 2017” från föreningssam-
ordnare, 2017-08-25 

__________  
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BIN § 86   Dnr 24-27/2017 

Tillsynsrapportering av friförskolor och fri-

tidshem 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av tillsynsrapporteringen av friförskolor och 
fritidshem. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § ska en kommun ha tillsyn över förskola 
och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. Vara kommun har un-
der våren 2017 genomfört en riktad tillsyn för fristående förskolor och fri-
stående fritidshem. Alla fristående förskolor och fritidshem inom kommunen 
har omfattats av tillsynen.  

Det är Önums friförskola, Jungs friförskola, Solgårdens friförskola och fritids-
hem, Svenska kyrkans friförskolor Larven och Arken. Bedömningen har gjorts 
utifrån i vilken utsträckning verksamheten vid den aktuella tidpunkten för till-
synen avviker ifrån de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läropla-
nen och övriga författningar. 

Riktad tillsyn genomförs för att kontrollera att verksamheten följer lagar och 
regler inom ett särskilt område. Denna gång har systematiskt kvalitetsarbete, 
barn i behov av särskilt stöd samt icke konfessionell undervisning kontrollerats. 

Bedömningen som gjorts är att de granskade friförskolorna och fritidshemmen 
uppfyller de lagkrav som finns för samtliga områden vid tidpunkten för gransk-
ningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-08-22 § 84 
- Rapport ”Friförskolor och fritidshem, Vara kommun” från utvecklingsledare, 

2017-08-22 

__________ 
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BIN § 87   Dnr 16/2017 

Systematiskt kvalitetsarbete: Betyg, NÄP och 

resultat samt tillgänglighet, elever i behov av 

särskilt stöd 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har det un-
der året samlats in rapporter från respektive skolenhet. Baserat på detta har en 
analys gjorts på central nivå över de områden som sticker ut. 

För förskolan upplevs det att det förskolenätverk som finns har en positiv in-
verkan då ansvariga kan stötta varandra. Samtidigt har de sociala teamen en 
viktig funktion i arbetet. Något som kan vara värt att fundera över i framtiden 
är en resursfördelning som gynnar mer utsatta skolor som exempelvis har mer 
krävande barn. Något som behöver arbetas mer med är lokalerna. 

Fritidshemmen har väldigt nöjda vårdnadshavare: 94 procent. Något som be-
höver förbättras är fritidshemmens samverkan med varandra då rapporteringen 
ser olika ut för respektive enhet. Lokaler ses som ett problem även här. 

För grundskolan upplevs det för samtliga årskurser att det har blivit fler A men 
även fler F. För årskurs 3 är det stabila resultat, men något oväntat är att mate-
matik är starkare än svenska vilket beror på en ökad andel nyanlända För års-
kurs 6 är enheterna nöjda med tryggheten och studieron, vilket tror bero på det 
främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. För årskurs 9 är det ett högre 
meritvärde på betygen. Något som arbetas med är det förebyggande och främ-
jande elevhälsoarbetet. 

I grundsärskolan har personalen upplevt ett lyft genom att arbeta med praktiskt 
arbete i NO och teknik. Samtidigt har LÄS-lyftet genomförts vilket har lett till 
resultat då fler elever har knäckt läskoden. 

För gymnasieskolan har det skett ett lyft av rapporteringen då denna förra året 
saknades. Det upplevs finnas en stark ledning på skolan samt att stöd och an-
passningar kunnat göras på ett bra sätt. Samtidigt har tydliga rutiner tagits för 
att underlätta arbetet, både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. 

__________  
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BIN § 88   Dnr 2/2017 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och kallar in 
delegaten Harald Lundqvist för ytterligare redovisning kring delegationsärende 
med händelsekort 2017.665 på nästkommande nämnd. 

__________ 

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: Bildningsnämndens arbetsutskott 

Händelse- 
kort 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.582 2.4 Beslut om tilläggsbelopp enskild verksamhet 

2017.583 2.4 Beslut om tilläggsbelopp enskild verksamhet 

2017.607 5.3 Yttrande ang. planer som initierats av annan nämnd 

Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell 

Händelse- 
kort 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.637 6.1.6 Mottagande av elev från annan kommun: grundskola 

2017.641 6.1.9 Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt 

2017.701 6.5.5 Placering i barnomsorg från annan kommun 

Delegat: Rektor Angelica Gustafsson 

Händelse- 
kort 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.638 6.5.4 Beslut om placering i skolbarnomsorg enligt Skollagen 
samt avgiftsreducering 

Delegat: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- 
kort 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.665 6.2.16 Yttrande för sökande som önskar studera utanför den 
egna kommunen eller dess samverkansområde 

2017.666 6.2.16 Yttrande för sökande som önskar studera utanför den 
egna kommunen eller dess samverkansområde 
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2017.667 6.2.16 Yttrande för sökande som önskar studera utanför den 
egna kommunen eller dess samverkansområde 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-08-29” från utredningssekrete-
rare, 2017-08-23 

__________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-08-29 12 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 89   Dnr 54/2016 

Revidering av bildningsnämndens delegat-

ionsordning 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar förvaltningens förslag till delegationsordning för att 
börja gälla från och med 2017-09-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2016-05-24 § 65 fick förvaltningen i upp-
drag att påbörja arbetet med att revidera delegationsordningen och återkomma 
med förslag på förändringar till bildningsnämnden. 

I delegationsordningen beskrivs de beslutsärenden som nämnden har beslutat 
att lämna över till tjänstemän, utskott eller enskild ledamot i nämnden. För att 
förvaltningen ska ske effektivt krävs att nämnden överlämnar viss beslutsrätt 
till delegater då nämnden inte har möjlighet att fatta samtliga beslut inom sitt 
område. 

Ett förslag på ny delegationsordning har nu tagits fram. I denna har den inle-
dande texten omformulerats för att bli tydligare och lättare att förstå. Laghän-
visningar har setts över och reviderats då flera hänvisningar var inaktuella sett 
till den nya skollagen, det har även tillkommit flera hänvisningar som saknades. 
Vissa ärenden har lagts till för att öka effektiviteten och rättssäkerheten i 
nämndens beslut medan andra har tagits bort då ansvaret är överlämnat via 
samverkansavtal. Även strukturen har ändrats något. 

Även hur beslut ska anmälas har ändrats och tydliggjorts. Syftet med föränd-
ringen är att beslut ska anmälas genast. Förhoppningen är att detta ska leda till 
att flera delegationsbeslut faktiskt anmäls. 

Beslutsunderlag 

- Förslag ”Delegationsordning Bildningsnämnden” från utredningssekreterare, 
2017-08-23 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-08-22 § 85 
- Presentation ”Ny delegationsordning” från utredningssekreterare, 2017-08-21 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av bildningsnämndens delegationsordning” från utred-

ningssekreterare, 2017-08-16 
- Program ”Delegationsordning Bildningsnämnden” från bildningsnämnden 2016-

11-01 § 122 

__________ 
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BIN § 90   Dnr 72/2017 

Revidering av bildningsnämndens del av do-

kumenthanteringsplanen 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att förorda kommunfull-
mäktige att revidera bildningsnämndens del av kommunens dokumenthante-
ringsplan enligt förvaltningens förslag. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt Vara kommuns arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2016-
10-31 § 70, ska det finnas en dokumenthanteringsplan i kommunen som be-
skriver samtliga myndigheters handlingar och hur dessa ska hanteras. Den nu-
varande dokumenthanteringsplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-10-26 
§ 86. 

I dokumenthanteringsplanen finns information om vilka handlingar som ska 
bevaras och vilka som ska gallras. Det framgår även vilka handlingar som ska 
registreras, vart dessa förvaras samt hur och när handlingarna ska överlämnas 
till arkivet vid bevaring. 

Efter användande av nuvarande plan har det upplevs problematiskt med fram-
förallt grundskolans del av dokumenthanteringsplanen, både av bildningsverk-
samheten samt från centralarkivet; som tar emot handlingarna. 

För att underlätta både för personalen inom bildningsförvaltningen och för 
centralarkivet har ett förslag på revidering av dokumenthanteringsplanen tagits 
fram. I revideringen har en förenkling av struktur, uppdatering av handlingsty-
per samt mer detaljerad information om överlämning genomförts. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-08-29 § 86 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av bildningsnämndens del av dokumenthanteringsplanen” 

från utredningssekreterare, 2017-07-14 
- Förslag ”Dokumenthanteringsplan” från utredningssekreterare, 2017-07-13 
- Policy ”Dokumenthanteringsplan” från kommunfullmäktige 2015-10-26 § 86 

__________ 
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BIN § 91 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för 

kvartal 2, 2017 

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 respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvar-
talsvis. 

Under det första kvartalet för 2017 har sex synpunkter lämnats på Bättre Vara 
som rör bildningsförvaltningen. 

Två av synpunkterna gäller löss i skolan och har blivit besvarade av elevhälso-
chef. 

Två av synpunkterna gäller responsen på Facebook-sidan för Vara Badhus och 
har blivit besvarade av dels badhuschefen samt kommunikatör. 

En synpunkt gäller kvalitén på lokalerna på Byggprogrammet på Lagmansgym-
nasiet och denna har blivit besvarad av bildningsnämndens ordförande. 

Den sista synpunkten gäller el- och vattenavtal med föreningen för Levene 
Badsjö och har blivit besvarad av föreningssamordnare. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Synpunkter på Bättre Vara april-juni 2017” från utrednings-
sekreterare, 2017-08-18 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-08-29 15 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 92   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: Rudenschöldskolan, Lidköpings kommun 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.562 Elev i årskurs 8 på Rudenschöldskolan har en hög frånvaro 

Anmälare: Önums friskola, Vara kommun 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.593 Elev på Önums friskola har en hög frånvaro 

Anmälare: Tf. rektor Mats Johnsson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.597 Elev i årskurs 2 på Levene skola har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-08-29” från utredningssekreterare, 
2017-08-23 

- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2017-08-23 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-08-29 16 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 93 

Information från förvaltningen 

Tjänster 

Bildningschef informerar om att rektor/förskolechef på Vedums skola och för-
skola under sommaren valde att avsluta sin tjänst för att återgå till sin tidigare 
tjänst. Detta var en överraskning för bildningschef och personal. Utvecklingsle-
dare Åsa Kåryd har nu gått in som tillförordnad rektor/förskolechef. Annons 
för tjänsten ligger ute men det har varit få sökande än så länge. 

En ny rektor har också tillsatts på Nästegårdsskolan; tidigare biträdande rektor 
Per Lundh. Annonsering för ny biträdande rektor har varit ute under somma-
ren och också tillsatts med Anna Benedetto som kommer från en rektorstjänst 
i Mariestads kommun. 

Kina-projekt 

Bildningschef informerar om ett nytt projekt inom förvaltningen. Det har skett 
en förändring i elevhälsans uppdrag, där fokus nu kommer att ligga på ett före-
byggande och främjande arbete. Tidigare hade arbetet varit mer åtgärdande och 
detta innebar en stor förändring för elevhälsan. 

Under 2016 skedde ett besök i Kina där bland annat bildningschef närvarade. 
Här upplevdes samma problem som för elevhälsan i Sverige, nämligen den 
psykiska ohälsan bland eleverna. Båda länderna såg ett behov av att arbeta vi-
dare med frågan och en ansökan om EU-medel för ett gemensamt projekt läm-
nades in. Denna ansökan har nu gått igenom och det kommer att bli ett två-
årigt projekt.  

Torsgårdsskolan 

Bildningschef informerar kring projektet av ombyggnationen av Torsgårdssko-
lan. Det har stått i tidningen om att projektet har blivit försenad och inte kom-
mer att vara färdigställd inför hösten 2018. Detta beror på att det tidigare fanns 
en stor osäkerhet kring om de fördelade medlen skulle räcka och i samband 
med upphandlingsfasen visade sig denna farhåga stämma och anbuden var 
mycket dyrare än beräknat. Kommunfullmäktige behövde då ta ställning till 
den högre kostnaden vilket flyttade fram projektet två och en halv månad  in-
nan ett beslut kunde tas. Detta gjorde i sin tur att de som lämnat anbudet inte 
kunde starta i tid, vilket påverkat det fortsätta arbetet. 

Det planerade inflyttningsdatumet nu är i början av 2019, där årskurs F-2 flyt-
tar in medan årskurs 3 flyttar in i modulerna under samma tid. Konsekvensen 
av detta är att renoveringen av Alléskolan kommer att försenas. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-08-29 17 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 94 

Övriga frågor 

Annonsering av badhuset under semesterperiod 

Peter Jonsson (M) önskar göra ett medskick till förvaltningen. Under somma-
ren hade badhuset stängt under tre veckor, men denna information verkar inte 
ha nått ut till alla då det varit många som varit där och fått vända i dörren. Nå-
got som upptäcktes har varit att det skett annonsering av Vara Badhus under 
de veckor som badhuset varit stängt, bland annat i Alingsås Tidning.  

Bildningschef tar med sig medskicket till badhuschefen. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2017-08-29 18 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 95 

Ställningstagande för Svevia-tomten 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden anser att Svevia-totmen är av stort värde för en samlad 
gymnasieverksamhet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om att det på nästa arbetsutskott för kommunstyrelsen 
är tänkt att Svevia-tomten ska diskuteras. För att förekomma detta möte och 
spara tid önskar ordföranden att bildningsnämnden lyfter frågan sett ur ett 
bildningsperspektiv och ger ett inriktningsbeslut för kännedom till kommun-
styrelsen. 

För Lagmansgymnasiet har både Fordons- och transportprogrammet samt 
Bygg- och anläggningsprogrammet ett behov av nya lokaler. Det anses att läget 
på Svevia-tomten är väldigt bra för något av dessa program då det ligger i an-
slutning till Lagmansgymnasiet. 

Att kunna ha praktiska program i närheten till huvudbyggnaden ses som posi-
tivt ur ett konkurrensperspektiv då det är vanligt att många praktiska program 
ligger en bit bort från gymnasiet i andra kommuner. 

Förslaget är därför att förorda att tomten används för bildningsnämndens syf-
ten. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Bildningsnämnden anser att Svevia-totmen är av stort värde för en samlad 
gymnasieverksamhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

__________ 


