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BIN § 112

Information om Sprinten-projektet
Teknisk chef informerar om det senaste som händer i Sprinten-projektet, där
bland annat Lagmansgymnasiet berörs.
Byggnationen har börjat och den plan som gäller är att Academy of Music and
Business (AMB) lokaler kommer att vara färdigställda till inflyttning inför hösten 2018. Blackboxen för Vara konserthus kommer att vara redo för invigning
under våren 2019. Just Lagmansgymnasiets del kommer att färdigställas successivt och kommer senast att vara klart inför höstterminen 2019.
Byggnadskostnaden är beslutad till 150 miljoner kronor och för Lagmansgymnasiet beräknas detta leda till ökade lokalkostnader med cirka 1,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har kompenserat Lagmansgymnasiet med totalt 2
miljoner kronor för detta.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 125/2016

Kulturskolans framtida uppdrag
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer följande uppdrag för Vara kulturskola:
1. Kulturskolan ska ha fortsatt undervisning i musik, dans, drama och bild.
2. I sitt arbete ska Kulturskolan anpassa sig till nya uttrycksformer som speglar
samhället.
3. Samarbetet med kommunal skola, förskola och fritidshem ska ske på ett
långsiktigt och strategiskt sätt.
4. Kulturskolan ska arbeta för ett gott samarbete med konserthuset och övriga
fristående aktörer i syfte att få samverkansvinster.
5. Projekt som gynnar integration, tillgänglighet och inkludering ska prioriteras.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade på sammanträde 2017-04-04 att ge
kulturchef uppgiften att utreda och ge förslag på hur kulturskolans framtida
uppdrag skall utformas.
Kulturskolan står inför flera utmaningar så som frågor om tillgänglighet, integration, mångfald och att bredda deltagandet. Samhällets digitalisering och nya
former för kommunikation och interaktion har gett helt nya förutsättningar för
dagens kulturskola och vi ser även andra kulturella tendenser utifrån ett bredare samhällsperspektiv som får inflytande på kulturskolan.
Etablering av nya ämnen eller arbete med att nå nya målgrupper - kräver en
långsiktighet, en viljeriktning, - samtidigt vill vi få veta vilka trender som finns
framöver och också se hur man kan skapa dessa möjligheter för barn och ungdomar.
Kulturskolan uppdrag är att ha fortsatt undervisning i musik, dans, drama och
bild men med krav på lyhördhet för sin samtid och anpassa delar av kursutbudet till rådande intressen inom konst och kultur. Utöver dessa valbara kurser är
kulturskolans resurser en del av det kulturarbete som sker i tätt samarbete med
förskola och skola. Kulturskolans uppdrag är också att lägga extra fokus på
projekt som gynnar integration och inkludering.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 126
- Tjänsteskrivelse ”Vara kulturskolas framtida uppdrag” från kulturchef. 201710-02
- Utredning ”Kulturskolans framtid” från kulturchef, 2017-10-02
- Sammanfattning ”Aktiviteter som erbjuds idag” från kulturchef, 2017-10-02
__________
Utdragsbestyrkande
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BIN § 114

Uppföljning: Barnomsorg VT 2018
Inför vårterminen 2018 finns det totalt i kommunen en kapacitet för 877 barn i
förskolan. I denna siffra finns både kommunala och fristående förskolor. Antalet barn som hittills blivit inskrivna är 844 stycken vilket innebär att det finns
49 förskoleplatser kvar i kommunen.
Kapaciteten och efterfrågan skiljer sig dock åt i kommunen. I centrala Vara är
Torsgården och Frejgårdens förskolor fulla och det finns en kö på 7, respektive
12 barn på dessa enheter. Även kommunens friförskolor är nästan samtliga
fulla.
På Kvänums förskola finns det 22 platser kvar och på Levene förskola finns 11
platser kvar. Även Arentorp har 8 platser kvar och i Tråvad finns det plats för
ytterligare 6 barn. Även den Jungs friförskola har plats för 2 barn.
Informationsunderlag
- Sammanställning ”Antal barn på förskolan inför VT 2018” från barnomsorgshandläggare, 2017-10-17
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 74/2017

Skolpeng för studier utomlands
Bildningsnämndens beslut
Ersättning för studier på skolor utomlands ska inte betalas ut då det kan vara
oförenligt med kommunallagen.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 89 fick förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av skolpeng för studier utomlands. Detta då
det hade inkommit en fråga om skolpeng för elev som skulle studera på internationell skola.
Enligt skollagen (2010:800) 7 kap. 2 § har barn som är bosatta i Sverige skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Detta
innebär att även om ett barn är folkbokfört i Sverige kan det anses att skolplikten för denne upphör om hemkommunen anser att barnet varaktigt vistas utomlands. Enligt Skolverket upphör kommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning vid varaktig vistelse i utlandet. Barn som vistas utomlands har
istället möjlighet att ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift. Huvudmännen för dessa utbildningar kan då söka statsbidrag från staten för att täcka delar av barnets skolgång.
Eftersom det inte finns någon skyldighet för kommunen att finansiera utbildning utomlands bör kommunen avstå från att ge ersättning för dessa typer av
studier. Detta då det kan anses oförenligt med kommunallagen (1991:900) 2
kap. 1 § som beskriver kommunens befogenheter. Enligt denna får kommuner
ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart
av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Det är
oklart om denna kan anses gälla i det aktuella fallet då stöd till enskild inte kan
betraktas som ett angeläget allmänt intresse.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 114
- Tjänsteskrivelse ”Skolpeng för studier utomlands” från bildningschef, 2017-0928
- Information ”Utlandsvistelse och skolplikt” från Skolverket, 2017-09-28
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 49/2012

Gymnasiesärskola i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Vara kommun ska inte lägga ner gymnasiesärskoleutbildningen utan kommer
att ta årliga beslut om erbjudandet av program på gymnasiesärskolan i samband
med beslut om gymnasiets programutbud.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2014-02-04 § 5 var det uppe som förslag
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Vara kommun från och med läsåret 2014/15 upphör att tillhandahålla gymnasiesärskola i egen regi. Detta efter
att elevunderlaget och antalet sökande varit lågt. Vid tidpunkten gick endast en
elev på gymnasiesärskolan i Vara kommun.
Beslutet på bildningsnämnden blev dock att bordlägga ärendet till dess att den
elev som vid tillfället fanns i verksamheten avslutat sin utbildning i Vara. Efter
detta har ärendet inte behandlats igen och det har därför inte tagits något beslut om att upphöra att tillhandahålla gymnasiesärskola i egen regi i Vara kommun.
Förvaltningen har dock i flera fall agerat efter antagandet att gymnasiesärskolan
i egen regi har upphört och nu har rektor för särskolan i Vara kommun lyft
eventuellt behov av att anta elev på gymnasiesärskolan i just Vara.
Bildningsnämnden behöver därför fatta ett beslut kring att faktiskt upphöra eller fortsätta att bedriva gymnasieskolan i egen regi. Det bedöms i dagsläget inte
vara aktuellt med nationella program, utan endast individuella program.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 111
- Protokoll från bildningsnämnden, 2014-02-04 § 5
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 19/2017

Avtal för budget och ansvar för skolsim
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av avtalet för budget och ansvar för skolsim.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 83 skedde en återrapport av
upprättat avtal mellan bildningsförvaltningen och badhuschef gällande budget
och ansvar för skolsim i Vara kommun. I samband med mötet fick förvaltningen i uppdrag att kolla upp att avtalet är korrekt sett till de parter som skrivit under samt att ekonomin inte påverkar skolan negativt.
Det bedöms inte finns något problem med avtalets parter även om det rent
tekniskt sett hade kunnat vara ett beslut från bildningschefen och inte att det
skrivs ett avtal mellan bildningschef och badhuschef. Ett avtal bedöms dock
vara tydligare och det finns på två ställen.
Sett till kostnaden bedöms den inte vara betydande för skolan.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 116
- Avtal ”Skolsim Vara kommun”, 2017-03-24
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54/2016

Delegering av interkommunal ersättning och
extern placering på fritidshem
Bildningsnämndens beslut
1. Överenskommelse om interkommunal ersättning delegeras till förvaltningschef, med rätt till vidaredelegering.
2. Elevhälsochef får delegation på extern placering av barn på fritidshem med
hänsyn till dess behov av särskilt stöd.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen (2010:800) ska en kommun som i sin skolverksamhet har ett
barn från en annan kommun ersättas för sina kostnader för barnets utbildning
av barnets hemkommun. Detta är den så kallade interkommunala ersättningen.
Interkommunal ersättning ges bland annat för förskola (8 kap. 17 §), förskoleklass (9 kap. 16 §), fritidshem (14 kap. 14 §), grundskola (10 kap. 34 §), grundsärskola (11 kap. 33 §) samt gymnasieskola (16 kap 50-51 §§).
Ersättningen ska bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens
behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till sina egna respektive enheter. Det finns dock möjlighet för kommunerna att komma överens om något annat. Om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd behöver hemkommunen inte lämna bidrag för detta om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Eftersom det enligt lag är kommunen som ansvarar för att komma överens om
den interkommunala ersättningen behöver ansvaret delegeras till tjänsteman
för att inte samtliga överenskommelser behöver beslutas av bildningsnämnden.
Förutom detta finns det även ett behov av att dela upp nuvarande beslutdelegation om att rektor har rätt att beslut om plats för elev på fritidshem. Då elevhälsochef ansvarar för budget när det gäller externa placeringar av elever på fritidshem för det vara elevhälsochef som har delegation på dessa typer av beslut.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 117
- Tjänsteskrivelse ”Delegering av interkommunal ersättning” från utredningssekreterare, 2017-10-02
- Förslag ”Bildningsnämndens delegationsordning” från utredningssekreterare,
2017-10-02

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) lägger följande tilläggsyrkande:
Elevhälsochef får delegation på extern placering av barn på fritidshem med
hänsyn till dess behov av särskilt stöd.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om dennes tilläggsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 77/2017

Programutbud på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2018/2019
Bildningsnämndens beslut
1. Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför den
första valperioden för läsåret 2018/2019:
Program

Platser

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

16

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

16

Ekonomiprogrammet (EK)

28

El- och energiprogrammet (EE)

16

Fordons- och transportprogrammet (FT)

14

Industritekniska programmet (IN)

14

Introduktionsprogrammen (IM)

Efter behov

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

14

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

24

Teknikprogrammet (TE)

24

2. Följande program erbjuds på gymnasiesärskolan inför den första valperioden för läsåret 2018/2019
Program

Platser

Individuella programmet

Efter behov

__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2017-09-26 § 98 fattades beslut om programutbud på gymnasiet för läsåret 2018/2019. I efterhand har det upptäckts
att introduktionsprogrammen saknades i beslutet, vilket behöver rättas.
Inför gymnasie- och programvalet för läsåret 2018/2019 behöver bildningsnämnden besluta om vilka program som ska erbjudas som valbara på Lagmansgymnasiet i en första valomgång som kommer att ske i början av 2018.
Även antalet platser behöver beslutas om.
Inför kommande läsår bedöms det vara samma program som erbjuds idag som
är aktuella. Det bedöms även finnas ett behov av det antalet platser som finns
idag på Lagmansgymnasiet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 118
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24

11

- Tjänsteskrivelse ”Rättelse av programutbud på gymnasiet 2018/2019” från rektor,
2017-10-02
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
BIN § 120

12

Dnr 80/2017

Delfinansiering av samverkan med drogförebyggare
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden delfinansierar en tredjedel av kostnaden; 20 000 kronor, för
insatser av drogförebyggare från och med 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har på dess sammanträde 2017-09-07 § 24 beslutat att delfinansiera en tredjedel av kostnaden för en drogförebyggare från och med år 2018.
Övriga två tredjedelar har föreslagits till kommunstyrelsen och bildningsnämnden att besluta att finansiera, där respektive beslutsorgan skulle stå för 20 000
kronor vardera.
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 45 antagit ett drogpolitiskt program
med en viljeinriktning att minska droger och missbruk av droger i Vara. I detta
arbete är de främjande och förebyggande insatserna viktiga. En kommungemensam drogförebyggare ses därför av folkhälsorådet som en viktig del i detta
arbete.
Drogförbyggaren kommer bland annat bidra med enkäter till elever där en
sammanfattning och analys av resultatet ingår. Den kommer även att finnas tillgänglig för föräldraföreningar. Ett nyhetsbrev kommer också att skickas ut en
gång per månad. Skolans uppfattning är att drogförebyggaren gör ett viktigt arbete och att detta är ett uppdrag som kan frigöras från elevhälsan.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 119
- Protokoll från folkhälsorådet, 2017-09-07 § 24
- Meddelande ”Korrespondens angående drogförebyggare” från folkhälsostrateg,
2017-09-08
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
BIN § 121

13

Dnr 52/2016

Öppettider i förskolan i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Enheter har rätt att förlänga öppettiderna i förskolan för längre eller kortare
perioder om det är möjligt inom tilldelad ram.
Förvaltningen får i uppdrag att revidera tillämpningsregler för förskola, annan
pedagogisk omsorg och fritidshem med denna skrivelse.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 § 83 beslutades bland annat
att öppettiderna inom förskolan och fritidshem är mellan 06.00 och 18.00.
Detta var en regel som funnits tidigare men som inte fanns nedskriven och beslutad i bildningsnämndens tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk
omsorg och fritidshem.
Det har nu uppkommit en fråga kring hur öppettiden ska tolkas. En tolkning
är att den garanterade öppettiden som bildningsnämndens förskolor och fritidshem ska erbjuda är mellan 06.00 och 18.00 men att respektive enhetschef
kan besluta om att erbjuda tid utöver detta i mån av resurser och personal.
Den andra tolkningen är att kommunens förskolor och fritidshem endast ska
erbjuda öppettid på den beslutade tiden mellan 06.00 och 18.00, med minimal
frivillig tid utöver detta såsom en kvart.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 120
- Program ”Tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem”
från bildningsnämnden, 2017-08-29 § 83
__________

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens sammanträdestider 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer följande datum och tider för bildningsnämndens
sammanträden 2018:
Bildningsnämndens arbetsutskott
kl. 08.30

Bildningsnämnden
kl. 09.00

Tisdag 16 januari

Tisdag 30 januari

Tisdag 13 februari

Tisdag 27 februari

Tisdag 13 mars

Tisdag 27 mars

Tisdag 3 april

Tisdag 17 april

Onsdag 9 maj

Onsdag 16 maj

Tisdag 29 maj

Tisdag 12 juni

Tisdag 21 augusti

Tisdag 28 augusti

Tisdag 11 september

Tisdag 25 september

Tisdag 9 oktober

Tisdag 23 oktober

Tisdag 13 november

Onsdag 5 december

__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt bildningsnämndens reglemente är det nämnden själva som beslutar vilka
datum och tider som de ska sammanträda på. Planeringen av tiderna utgår
dock från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider.
Sammanträdesdatumen planeras också in efter hur det ekonomiska arbetet med
budget och delårsrapport kommer att hanteras, från det att ekonomiavdelningen kan börja arbeta med respektive ärende tills det att ärendet måste vara
tillgängligt för utskick till kommunstyrelsen.
Detta har gjort att det i vissa fall blir ont om tid mellan bildningsnämndens arbetsutskott och dess ordinarie nämndsammanträde. För att ärendena ska hinna
gå den politiska gången är detta dock en nödvändighet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 121
- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens sammanträdestider 2018” från utredningssekreterare, 2017-10-02

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring:
Bildningsnämndens sammanträde i december flyttas till den 5 december.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om dennes ändringsyrkande kan bifallas och finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
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Dnr 87/2017

Skolans läsårstider 2018/2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer följande tider för läsåret 2018/2019 gällande
grundskolan samt gymnasiet:
HT 2018

tisdag 21 augusti – fredag 21 december

VT 2019

tisdag 8 januari – fredag 14 juni

Höstlov

29 oktober – 2 november (vecka 44)

Sportlov

11-15 februari (vecka 7)

Påsklov

15 april – 22 april (vecka 16)

Övriga lov

28 september (k-dag)
28 november (k-dag, Gy-länsstudiedag)
4-5 mars (k-dagar)
31 maj
7 juni

__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skolförordningen (2011:185) 3 kap. 3 § och gymnasieförordningen
(2010:2039) 3 kap. 2 § är det huvudmannen som beslutar om dagarna för höstoch vårterminens slut. Det finns dock vissa restriktioner för hur läsåret ska se
ut.
För grund- och särskolan ska läsåret enligt skolförordningen 3 kap. ha minst
178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom
läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni och elevernas skolarbete ska förläggas måndag-fredag.
För gymnasieskolan ska läsåret enligt gymnasieförordningen 3 kap. omfatta 40
veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni och elevernas skolarbete ska förläggas måndag-fredag.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 123
- Sammanställning ”Läsårstider 2018-2019” från IKT-strateg, 2017-10-10
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
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BIN § 124

Uppföljning: Sektorsprogram Miljö och Entreprenörskap
Bildningsnämnden har löpande under året en uppföljning på hur dess förvaltning arbetar med kommunens sektorsprogram, vilka antagets av kommunfullmäktige 2015-06-15.
För sektorsprogrammet Miljö arbetar de flesta förskolorna och skolorna med
projektet Grön Flagg, vilket syftar till att lära barn och elever om vikten av hållbarhetsfrågor och hur olika val påverkar miljön. Barnen och eleverna får bland
annat lära sig om källsortering och återvinning. Miljö- och hållbarhetsfrågor ingår även som en naturlig del av flera ämnen inom skolan; såsom i hem- och
konsumentkunskapen samt inom NO- och SO-ämnena. Förskolorna ingår
även i projektet Giftfri Förskola med syfte att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolan. Enheternas personal arbetar även med att försöka
minska sitt klimatspår genom samåkning och digitala lösningar.
Gällande sektorsprogrammet Entreprenörskap ser samtliga skolor kontakten
med näringslivet som viktigt och där ingår studiebesök och föreläsningar.
Kommunens elever har även medverkat i projektet Sommarlovsentreprenörer
där eleverna har fått lära sig att driva egna företag. Vara kommun är även en
samarbetspartner i organisationen Ung Företagsamhet som syftar till att ge
stöd till skolor att träna och utveckla elevers entreprenörskap. Eleverna får
även lära sig att ta ett ansvar under sina studier, både genom motivation under
studierna och genom olika kringliggande aktiviteter. Lagmansgymnasiet har
också en stark tradition av samarbete med näringslivet i syfte att lyfta elevernas
entreprenörskap.
Informationsunderlag
- Sammanställning ”Sektorsprogram Miljö och Entreprenörskap inom bildningsförvaltningen” från utredningssekreterare, 2017-10-18
- Rapport ”Sommarlovsentreprenörerna 2017” från Grästorps kommun, 2017-0914
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
BIN § 125
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Dnr 38/2017

Bildningsnämndens detaljbudget 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar förslag till budget 2018, med bildningsnämndens
revideringar, och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
2. 1 000 tkr fördelas från gymnasieskolan till elevhälsan i syfte att täcka kostnader för särskilt stöd till elever i grundskolan.
3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska resultatet per enhet
månadsvis under första tertialet 2018.
4. Den miljon i investeringsmedel som är avsatt för flytt av Fordons- och
transportprogrammet tas bort från 2018 års budget då flytt inte kommer att
ske under 2018.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Med referens till uppdraget från senaste au gällande grundskolans budget så
konstateras att inga konkreta åtgärder för att nå budget har redovisats.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 § 95 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljbudget. Detta efter att kommunfullmäktige
på sitt sammanträde 2017-06-12 § 58 antagit kommunens budget för 2018 och
då beviljade bildningsnämnden 376 387 tkr i total driftsram samt 9 800 Tkr i
total investeringsram.
Efter detta har det tillkommit medel i driftsramen för bland annat höjning av
personalomkostnader (1 645 tkr), tilldelade statsbidrag (364 tkr) samt lönerevisionen (10 935 tkr), vilket inte var med i bildningsnämndens beslutade ramar i
juni. Bildningsnämndens tilldelade budget för 2018 är därför 389 331 tkr.
Ett förslag har nu tagits fram där resurser har tillförts de olika verksamheterna
efter resursfördelningsprincip samt tidigare beslutade besparingar.
Beslutsunderlag
- Förslag ”Budget 2018” från ekonom, 2017-10-17
- Fördelningsmodell ”Bildningsförvaltningen 2018” från ekonom, 2017-10-17
- Sammanställning ”Uppdrag inför bildningsnämnden” från ekonom, 2017-10-17
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-10 § 112

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
En miljon kronor fördelas till elevhälsan från grundskolan i syfte att täcka kostnader för särskilt stöd till elever i grundskolan.
Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska resultatet månadsvis
under första tertialet 2018.
Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg:
Den miljon i investeringsmedel som är avsatt för flytt av Fordons- och transportprogrammet tas bort från 2018 års budget då flytt inte kommer att ske under 2018.
Carl-Uno Olsson yrkar följande ändring:
Bildningsnämnden överlämnar sitt reviderade förslag till budget 2018 till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om samtliga yrkanden kan bifallas och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med yrkandena.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
BIN § 126
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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 ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2017-0926 § 107. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde.
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas under dagens sammanträde:
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.850 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.851 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.852 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.853 6.7 Beslut om stöd till studieförbund
2017.854 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.855 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.856 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.857 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.858 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.859 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.860 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.861 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.862 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.976 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.977 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.978 6.4 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.942 2.3 Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med annan huvudman
2017.946 1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser
Delegat: Skolskjutsansvarig Yvonne Carlson
HändelseDelegationsärende
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
kort
2017.956
2017.957
2017.958
2017.959
2017.960
2017.961
2017.962
2017.963
2017.964
2017.965
2017.966
2017.967
2017.968
2017.969
2017.970
2017.971
2017.972
2017.973
2017.974
2017.975

Nr
2.6
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
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Ärende
Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende

Beslutsunderlag
- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-10-24” från utredningssekreterare, 2017-10-18
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
BIN § 127
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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
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.818 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.864 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.865 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.866 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2017.904 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.905 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.920 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.953 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
Beslutsunderlag
- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-10-24” från utredningssekreterare,
2017-10-18
- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2017-10-20
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
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BIN § 128

Information från förvaltningen
Rekryteringar
En ny rektor har nu anställts på Vedums förskola och skola. Den nya rektorn
är Fredrik Halvarsson som ursprungligen kommer från Vara men nu bor i
Alingsås. Han kommer att tillträda sin tjänst den 20 november men kommer
att kunna vara med på Vedums förskola och skolas verksamhetsutveckling redan innan tillträdet.
En annons har också gått ut för badhuschef efter att förra enhetschefen fått
anställning i Lidköpings kommun. Det hade vid mötets tillfälle kommit in 25
ansökningar.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-10-24
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BIN § 129

Övriga frågor
E-post om symboler och budskap på Lagmansgymnasiet
Therese Wellbrant (SD) undrar kring ett e-postmeddelande som skickats ut till
vårdnadshavare till elever på Lagmansgymnasiet. I meddelandet har det stått att
det är förbjudet att bära symboler och budskap som strider mot skolans värdegrund. Frågan är vad skolans värdegrund är och vilka symboler och budskap
meddelandet riktas emot.
Bildningschef kommer att ta med sig frågan till gymnasierektorn.
Rökning i anslutning till Lagmansgymnasiet
Peter Jonsson (M) meddelar att han sett två personer som stod och rökte utanför Lagmansgymnasiets entré och han undrar om det är okej att röka där.
Refaat Ibrahim (M), lärare på skolan, upplyser om att detta är konserthusets
område och att skolan då inte kan förbjuda personer att röka där.
Det lyfts att de askkoppar som står placerade i anslutning till entrén skulle
kunna flyttas så att rökning inte sker där eleverna går in.
Bildningschef tar med sig frågan till gymnasierektorn för diskussion i den lokala samverkansgruppen.
Avtal med Academy of Music and Business
Peter Jonsson (M) undrar varför inget avtal är tecknat med Academy of Music
and Business (AMB) samtidigt som byggnationen nu har börjat. Han undrar
även vem som ansvarar för att avtal tecknas.
Ordförande svarar att det finns ett intentionsavtal med AMB och ansvarig för
att ta fram ett hyresavtal ligger på tekniska förvaltningen. Teknisk chef svarar
att inget avtal tagits fram än då kostnaderna för byggnationen inte är helt färdigställda än.
__________

Utdragsbestyrkande

