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BIN § 130

Ändringar i ärendelistan
Bildningsnämndens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
- Ärenden protokollförs i den ordning som de behandlas på under sammanträdet.
- Ytterligare beslutsärende § 152 ”Fyllnadsval för faddrar på bildningsnämndens enheter” tillkommer.
- Ytterligare beslutsärende § 153 ”Fyllnadsval för politiskt deltagande på Lagmansgymnasiets programråd” tillkommer.
__________
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Dnr 17/2017

Program för Brysselstipendiet och
Lagmansstipendiet
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar program för ”Brysselstipendiet på Lagmansgymnasiet” för att börja gälla från och med 2018-01-01.
2. Bildningsnämnden antar program för ”Lagmansstipendiet på Lagmansgymnasiet” för att börja gälla från och med 2018-01-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 3 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram nytt program för Brysselstipendiater som ska gälla från och
med 2018.
Brysselstipendiet på Lagmansgymnasiet inrättades 1995. Stipendiet syftade till
att två elever i den sista årskursen av de högskoleförberedande programmen,
efter nominering av lärare, fick möjlighet att under en vecka besöka organisationer i Bryssel. Över tid har stipendiet förändrats, de senaste åren har det varit
fyra elever som tilldelats stipendiet och förändrade förutsättningar samt förhållanden på Lagmansgymnasiet har lett till att en revidering av stipendiet har behövts.
Eftersom Brysselstipendiet endast riktar sig till elever på de högskoleförberedande programmen har det även funnits ett behov av ett motsvarande stipendium för yrkesprogrammen. I samband med revidering av programmet för
Brysselstipendiet skett har det därför även framtagits ett nytt stipendium; Lagmansstipendiet, som riktar sig till elever inom yrkesprogrammen.
Beslutsunderlag
- Förslag ”Brysselstipendiet på Lagmansgymnasiet” från utredare, 2017-11-30
- Förslag ”Lagmansstipendiet på Lagmansgymnasiet” från utredare, 2017-11-30
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 133
- Tjänsteskrivelse ”Program för Brysselstipendiet och Lagmansstipendiet”
från utredare, 2017-11-09
- Bilaga ”Ex. Program för stipendieresa till Bryssel” från internationell strateg,
2017-11-09
- Bilaga ”Kostnader Brysselstipendiater 2017” från utredare, 2017-11-09
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 132

4

Dnr 96/2017

Avgifter för biblioteken
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar förslag om ”Avgifter för Vara folkbibliotek”.
2. Tidigare antaget program om ”Avgifter inom bildningsförvaltningen”, antagen av bildningsnämnden 2014-11-04 § 92, revideras genom att avgifter för
bibliotek tas bort.
__________
Sammanfattning av ärendet
Biblioteken i Skaraborg har under 2015-2016 gjort ett arbete med utredning av
bibliotekens möjligheter till samarbete. Syftet har varit dels att möta dagens och
morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt, utveckla biblioteksverksamheten samt att ge en bättre biblioteksservice till användarna i Skaraborg.
Resultatet av utredningen ledde fram till beslut om att bilda två samarbetsgrupper, en grupp bestående av biblioteken i V6-kommunerna och en för biblioteken i östra Skaraborg. Båda grupperna har sjösatt var sitt uppstartsprojekt
och har för detta fått bidrag från Skaraborgs kommunalförbund.
Målet med projektet har varit att införa ett nytt gemensamt bibliotekssystem i
V6-kommunerna. Projektet ska även förbättra tillgången på medier för låntagare i V6-kommunerna, med särskilt fokus på mångspråk och kurslitteratur.
Slutligen ska projektet leverera gemensamma låneregler.
För att leva upp till det sistnämnda målet krävs att avgifterna synkas och är gemensamma för alla biblioteken inom V6-kommunerna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 143
- Tjänsteskrivelse ”Anpassning av avgifter på Vara folkbibliotek i samband med samarbetsprojekt V6-biblioteken” från kulturchef, 2017-10-30
- Förslag ”Avgifter på Vara folkbibliotek” från kulturchef, 2017-10-30
- Program ”Avgifter inom bildningsförvaltningen” från bildningsnämnden 2014-1104 § 92
__________
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Dnr 42/2014

Priser och avgifter för Vara Badhus och
Nästegårdsbadet
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar förslag om ”Priser och avgifter på Vara Badhus
och Nästegårdsbadet”.
2. Tidigare antaget program om ”Avgifter inom bildningsförvaltningen”, antagen av bildningsnämnden 2014-11-04 § 92, revideras genom att avgifter för
badenheten tas bort.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2016-12-06 § 131 fattades beslut om nya
priser och avgifter för Vara Badhus och Nästegårdsbadet. I samband med detta
beslut plockades även årskortet för relaxavdelningen och upplevelsebadet bort.
De nya entréavgifterna, som började gälla 2017-01-01, har fått den effekt som
önskades. Biljettintäkterna har ökat så här långt under året och utan några reaktioner eller klagomål från badbesökarna.
För närvarande ligger entréavgifterna på en bra nivå och inga prisjusteringar
bedöms i dagsläget vara aktuella.
Dock har det varit en viss efterfrågan på årskortet som gäller på både relaxavdelningen samt upplevelsebadet och som plockades bort i samband med tidigare beslut. Detta bör därför återinföras igen och kostnaden blir då densamma
som tidigare.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 144
- Förslag ”Priser och avgifter på Vara Badhus och Nästegårdsbadet” från badhuschef, 2017-10-30
- Program ”Avgifter inom bildningsförvaltningen” från bildningsnämnden 2014-1104 § 92
__________
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Dnr 98/2017

Dimensionering av Kvänums förskola i framtida ombyggnation
Bildningsnämndens beslut
I förstudien kring om- och tillbyggnation av Kvänums förskola ska lokalerna
dimensioneras för 140 barn och anpassas efter skolverkets rådande rekommendationer för storleken på barngrupperna.
__________
Sammanfattning av ärendet
En förstudie av en ombyggnation av förskolan i Kvänum har beställts av bildningschef. Anledningen till beställningen är att förskolan under de senaste åren
haft en kö till de platser som erbjuds och föräldrarnas önskemål om plats på
förskolan inte har kunnat tillgodoses under våren 2017. Samtidigt har lokalsituationen nyligen ändrats för förskolan.
Under de senaste åren har förskolan i Kvänum delvis funnits i Nästegårdsskolan, utöver i sina ursprungliga lokaler. Nästegårdsskolan har nu haft ett behov
av att ta tillbaka samtliga av sina lokaler på grund av ett ökat elevantal. Detta
har lett till att förskolan har behövt flytta in i tre tillfälliga moduler. Modulerna
är en kortsiktig lösning och är inte ekonomiskt hållbar i längden. Ett behov av
ombyggnation av förskolan i Kvänum har därför visat sig.
I förstudien finns ett behov av att veta hur många barn som den framtida förskolan i Kvänum ska kunna rymma. Bildningsnämnden behöver ta ett beslut
om dimensioneringen av den framtida förskolan.
Inför våren 2018 är det totalt 117 barn inskrivna på Kvänums förskola. För att
klara en framtida befolkningsökning och minimera risken för kö föreslås att
den framtida förskolan dimensioneras för 140 barn. Detta ska ske efter Skolverkets rådande rekommendationer för hur stora barngrupperna ska vara.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 147
- Tjänsteskrivelse ”Dimensionering av Kvänums förskola i framtida ombyggnation”
från bildningschef, 2017-11-01
__________
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Dnr 103/2017

Stöd till föreningar enligt särskilda avtal 2018
Bildningsnämndens beslut
Avtal tecknas med föreningar enligt följande:
AvtalsFörening period Stöd/år
Levenebygdens
Ridklubb
Vara hästsportklubb

Vara SK
handikappsektion

Oltorps
friluftsförening

Ryda SK

Vedums
AIS

Uppdrag

2018

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med
funktionsnedsättning i minst samma omfattning
7 000 kr
som under 2017. Upprätthålla god utbildningsnivå för samma målgrupp.

2018

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med
funktionsnedsättning i minst samma omfattning
7 000 kr
som under 2017. Upprätthålla god utbildningsnivå för samma målgrupp.

2018

Bedriva innebandy- och fotbollsverksamhet för
personer med funktionsnedsättning i minst
5 000 kr samma omfattning som föregående år. Målsättningen är att på sikt utöka verksamheten med
bordtennis.

2018

45 025
kr

Oltorps friluftsområde: Drift och skötsel av elljusspår, mountainbikespår, kulturvandringsled
samt spårning av skidspår. Drift och skötsel av
klubbhus och fotbollsplan, fullvärdesförsäkra
hela anläggningen och betala arrendeavgifter.
Belysningen ska vara tänd som minst från kl.
07.00 tills det ljusnar samt kvällstid från mörkrets inbrott till kl. 21.00.

44 619
kr

Almesåsens friluftsområde: Hålla elljusspår och
dagspår öppna för allmänheten. Spårning av
skidspår. Ansvara för markarrende och arrendekostnader. Fullvärdesförsäkra klubbrum och
omklädningsutrymmen. Belysningen i spåret
ska vara tänd som minst måndag till fredag från
mörkrets inbrott till kl. 21.00, lördag och söndag från mörkrets inbrott till kl. 18.00.

10 495
kr

Nordvalla friluftsområde: Hålla elljusspåret,
dagspåret öppna för allmänheten. Omklädningsutrymmen hålls öppna för allmänheten
som minst under den ljusa årstiden. Spårning av
skidspår samt fullvärdesförsäkra hela anläggningen. Belysningen i spåret ska vara tänd som

2018

2018
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minst från kl. 07.00 till det ljusnar samt kvällstid
från mörkrets inbrott till kl. 21.00.

SISU

Varabygdens
konstförening

Skaraborgs
föreningsarkiv
Studiefrämjandet

2018

SISU förbinder sig att under avtalstiden bedriva
och tillhandahålla följande verksamhet:
• Sträva efter att utbilda och utveckla individ
och förening/organisation i samma omfattning
och med minst samma kvalitet som 2017.
• Aktivt stödja idrottsrörelsens engagemang i
Idrottslyftet samt föreningarnas arbeten med
integration och värdegrundsfrågor.
• Arbeta för att hitta nya, gränsöverskridande
samarbeten med föreningar, studieförbund och
kulturinstitutioner för att främja ett brett utbud
av aktiviteter.
• Säker & Trygg Förening: Aktivt stödja idrotts231 000
rörelsens engagemang i Säker & Trygg Förekr
ning. Genomföra särskilda utbildningsinsatser i
samverkan med Kultur Vara och stödja de processer som leder till certifiering. Anordna utbildning i hjärt- och lungräddning en gång per
år eller när behov finns bland certifierade föreningar (Vara kommun betalar, utöver ovan
nämnda bidrag, maximalt 5 platser per förening
som befinner sig i certifieringsprocessen vid det
aktuella tillfället och som inte utnyttjat erbjudandet tidigare, övriga betalar självkostnadspris.). I samverkan med studieförbunden arbeta
för att övrigt föreningsliv ska certifieras/aktiveras på samma vis.

2018

Arrangera minst 6 utställningar per år med efterföljande konstkväll/föreläsning i utställningshallen i Vara bibliotek. Medverka till att öka
7 000 kr konstintresset hos Vara kommuns invånare, exempelvis genom att arrangera konstresor och
studiecirklar samt genom att medverka i lokala
kulturarrangemang.

2018

24 600
kr

Följa de åtagande som framgår av Skaraborgs
Föreningsarkivs verksamhetsplan för 2018. Stödet täcker hyreskostnad, och verksamhetsbidrag
enligt fördelningsnyckel för 2018, samt medlemsavgift för 2018.

2018

15 000
kr

Tillhandahålla kostnadsfria replokaler i Vara
kommun, minst en utrustad, för band som bedriver studiecirkelverksamhet inom musik.

Utdragsbestyrkande
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Vara
Riksteaterförening

9

Arrangera minst 6 föreställningar per år i samarbete med Vara konserthus. Anordna teaterresor. Arbeta för att främja barn, ungdomars och
unga vuxnas teaterintresse. I samarbete med
bland andra Vara konserthus ingår även konstformen dans.

2018

24 000
kr

2018

Skötsel av Ranahult natur- och kulturreservat
enligt skötselplan upprättad av miljö- och bygg5 000 kr
nämnden. Bedriva aktiviteter och arrangemang i
området.

Studieförbunden

2018

54 000
kr

Föreningen
Vara
Småstad

20172019

415 000 Drift och skötsel av Vara utomhusbad enligt
kr
Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Varabygdens
badplatsförening

20172019

27 000
kr

Skötsel av Dönstorps badplats enligt Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Tråvads
väg- och
intresseförening

20182019

29 000
kr

Skötsel av Tråvads badplats enligt Avtalsvillkor
för badplatsföreningarna.

Levenebygdens
intresseförening

20182019

23 000
kr

Skötsel av Levene badplats enligt Avtalsvillkor
för badplatsföreningarna.

Arentorps
intresseförening

20172019

13 000
kr

Skötsel av Arentorps badplats enligt Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Kvänums
intresseförening

20172019

13 000
kr

Oltorps badplats enligt Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Jämnesjöns
2017badplats2019
förening

13 000
kr

Jämnesjöns badplats enligt Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Edsvära
Bygdegårdsförening

5 000 kr

Femöringens badplats enligt Avtalsvillkor för badplatsföreningarna.

Vara
Naturskyddsförening

20172019

Studieförbunden arrangerar 18 programtillfällen
á 3 000 kr/ tillfälle. Platser: Vara, Badhusparken
och Kvänum, Lumber och Karle. Datum, tid
och artister sätts under våren 2017.
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Föreningen står för samtliga drifts- och skötselkostnader för Swegonhallen. Tider ska erbjudas
till föreningslivet, där kommunens föreningsliv
prioriteras framför andra kommuners. Barnoch ungdomsverksamhet ska prioriteras.

20172019

94 500
kr

20172019

Vara Fotbollshall AB står för samtliga driftsoch skötselkostnader för Sparbankshallen. Ti186 300 der ska erbjudas till föreningslivet, där kommukr
nens föreningsliv prioriteras framför andra
kommuners. Barn- och ungdomsverksamhet
ska prioriteras.

20172019

Levene Arena AB står för samtliga drifts- och
skötselkostnader för Levene Arena. Tider ska
141 600
erbjudas till föreningslivet, där kommunens förkr
eningsliv prioriteras framför andra kommuners.
Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

20172019

Stiftelsen Torsgårdshallen står för samtliga
drifts- och skötselkostnader för Pentahallen. Ti143 325 der ska erbjudas till föreningslivet, där kommukr
nens föreningsliv prioriteras framför andra
kommuners. Barn- och ungdomsverksamhet
ska prioriteras.

Vedums
Idrottshall
AB

20172019

Vedum Idrottshall AB står för samtliga driftsoch skötselkostnader för Vedumhallen. Tider
141 300 ska erbjudas till föreningslivet, där kommunens
kr
föreningsliv prioriteras framför andra kommuners. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

Bygdeföreningar

20182019

130 000 26 föreningar, 5000 kronor vardera. (1 förening
kr
sökte 1500 kr mindre)

Konstrika
idéer

20182019

Tvåårigt avtal. Föreningen arrangerar kon5000 kr strunda ena året och samlingsutställning andra
året.

Norra
Vånga
Excelsiorförening

20182019

2000 kr Lödöse-Skara leden

Larvs
Hembygdsförening

20182019

2600 kr Lödöse-Skara leden

JK10

Vara
Fotbollshall AB

Levene
Arena AB

Stiftelsen
Torsgårdshallen
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Edsvära
Hembygdsförening

20182019

1600 kr Lödöse-Skara leden

Bitterna
Bygdegrupp

20182019

2400 kr Lödöse-Skara leden

Föreningen
Vara Småstad

20182019

41000 kr Nyårsfirande och Knutsdans i Vara

11

__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer.
Dessa beskrivs i Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8.
Stöd genom särskilda avtal utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla
verksamhet för allmänheten som bildningsnämnden bedömer som speciellt
viktig för samhällslivets funktioner.
Avtalen sluts på årsbasis eller upp till tre år och beslutas på bildningsnämndens
sista sammanträde för att sedan gälla från och med påföljande årsskifte.
Föreningen ska redovisa årligen hur uppdraget skötts/planerats genom att beskriva detta i inskickad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan. Föreningen ansvarar också för att skicka in aktuella kontaktuppgifter till bildningsförvaltningen.
Om dokumentation inte levereras senast en månad efter årsmöte anses avtalet
som brutit. Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som
inte är nöjd på det sätt som regleras i avtalet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 135
- Tjänsteskrivelse ”Stöd till föreningar enligt särskilda avtal 2018” från föreningssamordnare, 2017-11-08
- Förslag ”Fördelning av Stöd enligt särskilda avtal 2018-” från föreningssamordnare, 2017-11-08
- Sammanfattning ”Avtalsvillkor för badplatsföreningarna” från föreningssamordnare, 2017-11-08
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 136

12

Dnr 75/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Larvs FK
Bildningsnämndens beslut
Larvs FK beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för indragning av vatten och avlopp, med ett maximalt belopp på 29 846 kronor.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Larvs FK inkom 2017-08-29 med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning gällande indragning av vatten och avlopp.
För indragning av vatten och avlopp beräknas den totala kostnaden uppgå till
136 790 kronor, varav 62 187 kronor i materialkostnad.
Det bedöms att indragning av vatten och avlopp uppfyller de kriterier som
finns för att kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 136
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-09-29
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 137

13

Dnr 82/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Kvänums
Intresseförening m.fl.
Bildningsnämndens beslut
Kvänums Intresseförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkostnaden för dränering/grusning av parkering, med ett maximalt belopp på
8 600 kronor.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Kvänums Intresseförening, med flera, inkom 2017-09-29 med en ansökan om
kommunalt stöd till upprustning gällande dränering/grusning av parkering i
Oltorp.
För dränering/grusning av parkering beräknas den totala kostnaden uppgå till
44 375 kronor, varav 21 500 kronor i materialkostnad.
Det bedöms att dränering/grusning av parkering uppfyller de kriterier som
finns för att kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 137
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-09-29
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 138

14

Dnr 92/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Laskegårdens
Bygdegårdsförening
Bildningsnämndens beslut
1. Laskegårdens Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent
av materialkostnaden för byte till bergvärme, med ett maximalt belopp på
103 205 kronor.
Om bidrag från Boverket erhålls utgår istället stöd på 30 procent av totalkostnaden för byte till bergvärme, med ett maximalt belopp på 93 791 kronor.
Utbetalning sker när föreningen äger fastigheten.
2. Laskegårdens Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd för övriga åtgärder inom ansökan med ett maximalt belopp på 83 110 kronor, högst 40
procent av materialkostnaden eller 30 procent av totalkostnaden givet att
Boverket beviljar stöd.
Utbetalning sker när föreningen äger fastigheten.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Laskegårdens Bygdegårdsförening inkom 2017-10-26 med en ansökan om
kommunalt stöd till upprustning gällande tillgänglighet i form av ny stollift och
ramp samt altan, energieffektivisering i form av ny fasad/fönster/dörrar, byte
till bergvärme samt övriga åtgärder i form av målning fasad, el samt entrétrappa.
För ny stollift beräknas den totala kostnaden uppgå till 102 862 kronor, varav
76 987 kronor i materialkostnad. För ny ramp samt altan beräknas den totala
kostnaden uppgå till 486 200 kronor, varav 255 200 kronor i materialkostnad.
För ny fasad/fönster/dörrar beräknas den totala kostnaden uppgå till 962 500
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05

15

kronor, varav 368 500 kronor i materialkostnad. För byte till bergvärme beräknas den totala kostnaden uppgå till 312 673 kronor, varav 258 012 kronor i
materialkostnad. För målning fasad, el samt entrétrappa beräknas den totala
kostnaden uppgå till 340 225 kronor, varav 98 125 kronor i materialkostnad.
Det bedöms att byte till bergvärme uppfyller de kriterier som finns för att
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Information ”Fastighet Vedum 8:11” från Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2017-11-27
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 138
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-10-26
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 139

16

Dnr 93/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Edsvära
Bygdegårdsförening
Bildningsnämndens beslut
Edsvära Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av
materialkostnaden för isolering av tak/golv, med ett maximalt belopp på 4 000
kronor.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Edsvära Bygdegårdsförening inkom 2017-11-01 med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning gällande isolering av tak/golv.
För isolering av tak/golv beräknas den totala kostnaden uppgå till 20 000 kronor, varav 10 000 kronor i materialkostnad.
Det bedöms att isolering av tak/golv uppfyller de kriterier som finns för att
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 139
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-11-01
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 140

17

Dnr 95/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Ryda Bygdegårdsförening
Bildningsnämndens beslut
Ryda Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd för åtgärder inom ansökan, med ett maximalt belopp på 249 330 kronor, högst 40 procent av materialkostnaden eller 30 procent av totalkostnaden givet att Boverket beviljar stöd.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Ryda Bygdegårdsförening inkom 2017-10-31 med en ansökan om kommunalt
stöd till upprustning gällande tillgänglighetsanpassning samt om- och tillbyggnad av bygdegård.
För tillgänglighetsanpassning samt om- och tillbyggnad av bygdegård beräknas
den totala kostnaden uppgå till ungefär 4 500 000 kronor, varav 2 549 000 kronor i materialkostnad. Vid ansökan till Boverket kommer endast 1 600 000 kronor att sökas.
Endast 249 330 kronor att kunna ges i upprustningsstöd från kommunen på
grund av otillräckliga återstående medel för upprustningsstöd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 140
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-10-31
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 141
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Dnr 97/2017

Ansökan om upprustningsstöd: Längjums
Bygdegårdsförening
Bildningsnämndens beslut
Längjums Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av
materialkostnaden för ombyggnad av toalett till handikapptoalett, med ett maximalt belopp på 14 762 kronor.
Om bidrag från Boverket erhålls utgår istället stöd på 30 procent av totalkostnaden för ombyggnation av toalett till handikapptoalett, med ett maximalt belopp på 21 909 kronor.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd:
-

Insatsen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha god medfinansiering för insatsen.

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet
justeras bildningsnämndens stöd för att möta tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.
Längjums Bygdegårdsförening inkom 2017-11-01 med en ansökan om kommunalt stöd till upprustning gällande ombyggnation av toalett till handikapptoalett.
För ombyggnationen av toalett till handikapptoalett beräknas den totala kostnaden uppgå till 73 030 kronor, varav 36 905 kronor i materialkostnad.
Det bedöms att ombyggnationen av toalett till handikapptoalett uppfyller de
kriterier som finns för att kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en
prioriterad åtgärd.
Föreningen ska senast 2018-11-30 inkomma med redovisning över det utförda
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 141
- Förslag ”Fördelning upprustningsstöd 2018 års budget” från föreningssamordnare,
2017-11-09
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2017-11-01
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 142

20

Dnr 4/2017

Skrivelse om tjänster för förskoleklasslärare i
Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att behandla skrivelsen samt att ge ett svar till förskoleklassläraren.
__________
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har 2017-10-17 mottagit en skrivelse från förskoleklasslärare
i Vara kommun. På dess sammanträde 2017-10-27 § 48 beslutades att skrivelsen skulle överlämnas till bildningsnämnden för fortsatt behandling.
I skrivelsen beskrivs det att förskoleklasslärare inte har tillräcklig tid för sina arbetsuppgifter och att det finns olika tjänstevillkor för tjänsten. Det önskas tid
både för att kunna förbereda arbetet med eleverna men även för att kunna reflektera över lärandet, följa upp arbetet, bedriva kompetensutveckling och följa
ny forskning samt att ha tid till möten med kollegor. Även tiden till att kunna
genomföra ett gott systematiskt kvalitetsarbete saknas.
Sammanfattningsvis önskas att Vara kommun tar sitt ansvar för förskoleklasslärare och ger dem rättvisare avtal med planering och tjänster.
Det bedöms att detta främst är en fråga för förvaltningen att lösa och att bildningsnämnden inte ska besluta om arbetsuppgifter och tjänstevillkor för enskilda tjänster i förvaltningen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 149
- Tjänsteskrivelse ”Skrivelse om tjänster för förskoleklasslärare i Vara kommun” från
utredningssekreterare, 2017-11-01
- Protokollsutdrag från personalutskottet, 2017-10-27 § 48
- Skrivelse ”Till personalutskottet” från förskoleklasslärare, 2017-11-31
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 143

21

Dnr 44/2014

Reviderat samverkansavtal för
samhällsorientering i Skaraborg
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
samt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
ska varje kommun ha en plan för samhällsorientering samt erbjuda detta.
Vuxenutbildning i Skaraborg (15 kommuner i samverkan) har sedan 2014 ett
gemensamt samverkansavtal gällande samhällsorientering som ska revideras
vart tredje år. Det reviderade avtalet som nu är framtaget gäller från 2018-0101 till 2020-12-31.
Mindre revideringar i utformningen av samverkansavtalet har gjorts med syfte
att förtydliga bland annat samordnande kommun och övriga medverkande
kommuners ansvar. Liksom tidigare är det Skövde kommun som är samordnande kommun.
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har vid styrelsemöte 2017-09-08 §
65 beslutat att rekommendera Skaraborgs kommuner att godkänna och underteckna avtalet. Dessutom är avtalsförslaget berett, förankrat och godkänt i nätverket Vux-Skaraborg, Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp samt beredningen för Kunskapsutveckling.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 155
- Tjänsteskrivelse ”Reviderat samverkansavtal för samhällsorientering” från utredningssekreterare, 2017-10-30
- Protokollsutdrag från Styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund, 2017-1019
- Förslag ”Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg” från Skövde
kommun, 2017-10-19
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 144
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Dnr 110/2016

Bildningsnämndens klagomålshantering 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av utredningen ”Klagomål på utbildningsverksamheten 2017”.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det genom klagomål kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till
att nödvändiga åtgärder vidtas (Skollagen 4 kap. 7 §). Det är upp till huvudman
att bestämma om hur klagomålsrutinerna ska se ut och hur information om
dessa ska lämnas.
Syftet med klagomålshanteringen är att ge huvudman en chans att rätta till brister innan det blir en anmälan till Skolinspektionen. Handläggning av klagomål
ska i första hand handläggas av respektive enhet, för att i nästa steg behandlas
av förvaltningen centralt och det sista steget blir att anmäla ärendet till Skolinspektionen om den klagande inte anser sig fått det svar som den önskar i tidigare instanser.
Under 2017 har det kommit in fem klagomål på huvudmannanivå. Samtliga av
dessa har utretts och avslutats under en månad. Jämfört med 2016 har det skett
en klar förbättring av hanteringen av klagomålsärenden och detta beror till viss
del på ny klagomålsrutin antagen av bildningsnämnden 2017-01-24 § 13. I den
nya rutinen finns det beskrivit vad ett klagomål bör innehålla, hur hantering ska
ske samt vilket informationsansvar som finns för verksamheten angående rutinen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 156
- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens klagomålshantering 2017” från utredningssekreterare, 2017-11-07
- Utredning ”Klagomål på utbildningsverksamheten 2017” från utredningssekreterare, 2017-11-07
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 145
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Dnr 87/2017

Ändring av studiedagar under läsåret
2018/2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ändrar tiden för studiedagar i mars under läsåret
2018/2019, från den 4-5 mars till den 7-8 mars samma vecka.
__________
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.
På bildningsnämndens sammanträde 2017-10-24 § 123 fattades beslut om skolans läsårstider för läsåret 2018/2019. Förutom terminens start- och slutdatum
samt längre lov togs även beslut om studiedagarna under terminen.
Fackliga representanter har lyft en önskan om att studiedagarna ska spridas ut
över veckodagarna mer under läsåret och inte bara vara i början av veckan.
Detta för att motverka att samma lektioner drabbas under året. För att uppfylla
önskan finns ett behov av att ändra två studiedagar i mars 2019, från början av
vecka 10 till slutet av samma vecka.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 157
- Tjänsteskrivelse ”Flytt av studiedagar under läsåret 2018/2019” från IKT-strateg, 2017-11-01
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 146
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Dnr 99/2017

Grundbelopp för fristående skolverksamhet
2018
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer följande årsgrundbelopp till fristående skolverksamhet från och med 2018-01-01:
Förskola år 1-3
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

85 500
1 894
16 017
7 246
3 061
6 823
120 541

Förskola år 4-5
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

80 989
1 894
16 017
7 246
2 926
6 544
115 616

Fritidshem
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering
Moms 6%
Bidrag/barn

30 367
1 181
3 548
3 463
898
2 367
41 824

Förskoleklass
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

36 913
1 533
13 124
3 146
504
1 657
3 413
60 290

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
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Grundskola Åk 1-3
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

44 273
3 276
12 551
4 751
2 569
2 023
4 167
73 610

Grundskola Åk 4-6
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

45 107
3 262
12 551
4 751
2 569
2 047
4 217
74 504

Grundskola Åk 7-9
Undervisning
Lärverktyg
Lokalkostnader
Måltider
Elevhälsa
Administrativ bidrag 3%
Moms 6%
Bidrag/barn

50 136
4 606
12 551
4 751
2 569
2 238
4 611
81 462

2. Grundbelopp för fristående gymnasieskola från och med 2018-01-01 fastställs efter 2018 års gemensamma prislista från Utbildning Skaraborg.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbeloppet, även kallat grundbeloppet, ska täcka samtliga kostnadsposter
som avser verksamheten för barn och elever inom förskola samt skola i enskild
regi.
Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till
barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, talpedagog, elevvård
inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, prao, lärverktyg, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, lokalkostnader, städning,
vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, administration, kompetensutveckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 2010:800)
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Utöver elevbidragen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn
med omfattande behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och
stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta är det så
kallade tilläggsbeloppet, vilket beslutas i varje enskilt fall.
Bildningsnämndens budget innehåller förutom förskola 1-5, fritidshem, förskoleklass och grundskola även verksamheter såsom gymnasium, vuxenutbildning,
kulturskola, bad, kultur och fritid bidrag, fritidsgårdar, bibliotek, särskola, pedagogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. Dessa
verksamheter ingår inte i bidragen till enskild verksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ”Grundbelopp för fristående skolverksamhet 2018” från ekonom,
2017-11-17
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 150
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut:
Nämnden beslutar enligt det uppdaterade tjänstemannaförslaget.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet och finner
att bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
BIN § 147
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Dnr 102/2017

Upphävande av rutin för anmälan om kränkande behandling
Bildningsnämndens beslut
Rutin ”Anmälan kränkande behandling”, antagen på bildningsnämnden 201405-27 § 43, upphävs och förvaltningen får i ansvar att ansvara för rutinen.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämnden 2014-05-27 § 43 antog bildningsnämnden en rutin för
anmälan om kränkande behandling. I rutinen finns detaljerade steg beskrivna
av hur en anmälan samt utredning av kränkande behandling ska ske.
Enligt skollagen (2010:800) 6 kap. 10 § ska förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten anmäla detta till huvudmannen.
Detta sker idag genom att en sammanställning av samtliga anmälningsärenden
som skickats till nämndens sekreterare bifogas med handlingarna till bildningsnämndens möte.
Enligt samma paragraf är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden. Detta ansvar är idag delegerat till förskolechef och rektor genom
bildningsnämndens delegationsordning punkt 2.13.
Enligt Vara kommuns lednings och styrdokument ska en rutin antas av enhetschef då det inte ligger på en nämnd att anta detaljerade instruktioner om verkställighet. Det blir svårt för förvaltningen att ändra sitt arbetssätt om rutinen
behöver ändras i bildningsnämnden varje gång. Den antagna rutinen behöver
därför upphävas till förmån för förvaltningens egen rutin.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 160
- Tjänsteskrivelse ”Upphävande av rutin för anmälan om kränkande behandling” från
utredningssekreterare, 2017-10-31
- Rutin ”Anmälan om kränkande behandling” från bildningsnämnden, 2014-0527 § 43
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
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BIN § 148

Bildningsnämndens ärendeplan 2018
Bildningsnämndens beslut
Följande ärendeplan fastställs för bildningsnämndens sammanträden under
2018:
Bildningsnämnd
30 januari

Ärende

Handläggare

Uppföljning:
Kulturenheten

Kulturchef

Bättre Vara Q4 2017

Utredningssekreterare

Uppföljning:
Drogförebyggare
Drogförebyggande arbetet
Uppföljning: Nyanlända
barn och ungdomar

Ansvarig rektor

27 februari

Bokslut 2017

Ekonom

Dialogdag

Systematiskt kvalitetsarbete:
Kultur som verktyg

Utvecklingsledare

Stöd till utveckling VT 18

Föreningssamordnare

Ansökningar till och
beslut om
gymnasieprogram 18/19

Rektor gymnasiet

Ekonomiskt utfall januari
2018

Ekonom

27 mars

(Ekonomiskt utfall
februari 2018)

Ekonom

17 april

Budget 2019

Ekonom

Bättre Vara Q1 2018

Utredningssekreterare

Uppföljning: Kommunala
aktivitetsansvaret

Elevhälsochef

Uppföljning:
Sektorsprogram

Bildningschef

Kvalitetsredovisning
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningschef

Ekonomiskt utfall mars
2018

Ekonom

Barnomsorg HT 2018

Barnomsorgsansvarig

Delårsrapport april

Ekonom

16 maj

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05

12 juni

28 augusti
Dialogdag

25 september

23 oktober

5 december

Uppföljning: Ansökningar
gymnasiet

Rektor gymnasiet

Kulturpriset

Kultursamordnare

Kulturstipendium

Kultursamordnare

Systematiskt kvalitetsarbete:
Tillgänglighet elever i
behov av stöd.

Utvecklingsledare

Uppföljning: Arbetsmiljö

Bildningschef

Uppföljning:
IT-satsningen

IKT-strateg

Uppföljning: Badenheten

Badhuschef

Systematiskt kvalitetsarbete:
Betyg, NÄP och resultat

Utvecklingsledare

Uppföljning: Stöd till
föreningar 2017

Föreningssamordnare

Stöd till utveckling HT 18

Föreningssamordnare

Uppföljning: Intagning
gymnasiet

Rektor gymnasiet

Bättre Vara Q2 2018

Utredningssekreterare

Uppföljning: Skolskjuts

Skolskjutshandläggare

Delårsrapport augusti

Ekonom

Uppföljning: Kommunala
aktivitetsansvaret

Elevhälsochef

Programutbud på
gymnasiet 19/20

Rektor gymnasiet

Barnomsorg VT 2019

Barnomsorgsansvarig

Skolans läsårstider 19/20

Bildningschef

Bildningsnämnden 2019

Utredningssekreterare

Bättre Vara Q3 2018

Utredningssekreterare

Näringslivsklimatundersökning 2018

Näringslivschef

Detaljbudget 2019

Ekonom

Grundbelopp fristående
skolverksamhet 2019

Ekonom

Systematiskt kvalitetsarbete:
Likabehandling,
Elevinflytande

Utvecklingsledare

Utdragsbestyrkande
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Stöd enligt särskilda avtal

Föreningssamordnare

Upprustningsbidrag

Föreningssamordnare

Klagomålsanalys

Utredningssekreterare

Dialogforum 2019

Utredningssekreterare

Ärendeplan 2019

Utredningssekreterare

30

__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutar årligen om stående ärenden som ska rapporteras till
bildningsnämnden i någon form, antingen genom att berörd handläggare kallas
till nämnden eller genom att rapport lämnas in skriftligen. Detta är bildningsnämndens ärendeplan.
Det förväntas att berörd handläggare förbereder ärendet till nämnden innan utskick av kallelse och handlingar sker. Kallelsen går alltid ut en vecka innan sammanträdet. Handläggaren ska även avsätta tid för att eventuellt kallas in till
nämnden under det datum som deras ärende finns planerat.
Förutom dessa stående ärenden finns löpande ärenden som ska rapporteras in
vid behov, även om de inte finns med i nämndens ärendeplan.
Under årets kommer det att finnas två dialogdagar. Detta innebär att förutom
ordinarie nämnd på förmiddagen kommer det under eftermiddagen att ske en
dialog med utvalda enhetschefer inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 160
- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens ärendeplan 2018” från utredningssekreterare, 2017-11-08
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN
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BIN § 149

Bildningsnämndens del av
näringslivsklimatundersökningen 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden tar del av resultatet av näringslivsklimatet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har det mellan januari och april genomförts en enkät om företagsklimatet i Vara kommun. Den primära målgruppen har varit företag med minst
en anställd. Av dessa har 50 procent svarat och svarsfrekvensen från politikerna i kommunfullmäktige har varit 67 procent.
Företagare i Vara en högre kontakt med kommunen än övriga företag i Sverige.
Främst gäller dessa kontakter tillstånd, näringslivsfunktion samt tillsyn, där andelen ärenden är högre än riksgenomsnittet. När det gäller besök på företag,
upphandling samt rådgivning ligger istället Vara kommun under riksgenomsnittet.
Resultatet av undersökningen visar på att Vara ligger i mitten av Skaraborgs
kommuner sett till det uppfattade företagsklimatet. När det gäller bildningsnämndens delar har skolans attityder till företagande upplevts öka och där ligger också Vara över riksgenomsnittet. Företagen upplever dock att det är dåligt
med tillgång till medarbetare med relevant kompetens. Områden att prioritera
är därför en ökad samverkan mellan skola och näringsliv samt att anpassa utbildningen efter företagares kompetensbehov.
Beslutsunderlag
- Presentation ”Företagsklimatet i Vara kommun 2017” från näringslivschef,
2017-11-22
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BIN § 150

Fyllnadsval för ersättare i bildningsnämndens
arbetsutskott
Bildningsnämndens beslut
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott
istället för Annette Engström.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt bildningsnämndens reglemente, antagen av kommunfullmäktige 201012-20 § 23, ska bildningsnämnden välja ett arbetsutskott som ska bestå av tre
ledamöter och tre ersättare.
Arbetsutskottets är ett beredande organ till bildningsnämnden och ska bereda
ärenden innan dess behandling i bildningsnämnden. Utskottet har även rätt att
fatta vissa beslut på delegation från bildningsnämnden.
Då tidigare ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott har avslutat sitt uppdrag inom bildningsnämnden behöver ett fyllnadsval hållas för en ny ersättare.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott
istället för Annette Engström.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons (M) yrkande kan bifallas och finner att
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
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BIN § 151

Fyllnadsval för ersättare i Gatu- och
kvartersnamnskommittén
Bildningsnämndens beslut
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ersättare i Gatu- och kvartersnamnskommittén istället för Annette Engström.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente, antagit av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 61, har deras nämnd fått i delegation att besluta om kvartersoch gatunamn inom planlagt område.
Gatu- och kvartersnamnskommittén är ett beredande organ till miljö- och
byggnadsnämnden i ärenden som rör just gatunamn och kvartersnamn. Både
miljö- och byggnadsnämnden samt bildningsnämnden väljer varsin ledamot
och har även möjlighet att utse ersättare.
Då tidigare ersättare i Gatu- och kvartersnamnskommittén har avslutat sitt
uppdrag inom bildningsnämnden behöver ett fyllnadsval hållas för en ny ersättare.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ersättare i Gatu- och kvartersnamnskommittén istället för Annette Engström.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons (M) yrkande kan bifallas och finner att
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
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BIN § 152

Fyllnadsval för faddrar på bildningsnämndens
enheter
Bildningsnämndens beslut
Följande faddrar utses på bildningsnämndens enheter fram till 2018-12-31:
Enhet

Fadder

Lagmansgymnasiet

Carl-Uno Olsson
Irené Karlsson

Alléskolan

Irené Karlsson
Peter Jonsson

Nästegårdsskolan

Peter Jonsson
Therese Wellbrant

Västra Park skolor / Särskolan

Carl Nelander
Carl-Uno Olsson

Levene förskola och skola

Ann-Louise Svensson
Per-Olof Persson-Lilja

Arentorp förskola och skola

Ros-Marie Persson
Jon Sandkvist

Vedum skola / Larv-Tråvad skolor

Per-Olof Persson-Lilja
Carl Nelander

Kvänum-Tråvad förskola / Vedum förskola

Jon Sandkvist
Ros-Marie Persson

Torsgården förskola / Frejgården förskola

Therese Wellbrant
Irené Karlsson

Kultur Vara

Ros-Marie Persson
Ann-Louise Svensson

Elevhälsan

Jon Sandkvist
Per-Olof Persson-Lilja

Baden

Irené Karlsson
Carl Nelander

__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämnden 2017-02-21 § 30 fattades beslut om faddrar för enheterna för nuvarande mandatperiod. Varje enhet i förvaltningen inom bildningsnämnden har två politiker som faddrar. Varje ledamot i bildningsnämnden är
fadder för mellan två till fyra enheter. Syftet med faddersystemet är att ge politikern en god inblick i den verksamhet som bedrivs inom nämnden.
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Formerna för faddersystemet regleras i programmet ”Bildningsnämndens faddersystem och verksamhetsbesök”, antagen 2017-01-24 § 14. Det ligger på enhetschef att bjuda in fadder till ett första möte där riktlinjer för året bestäms
med bland annat lämpliga datum för besök, kontakter med övriga intressenter,
med mera. Det är även lämpligt att bjuda in faddrar till speciella arrangemang
såsom skolavslutning. Lämpligt är att faddern avtackar personal vid pensionering.
Då tidigare ledamot har avslutat sitt uppdrag inom bildningsnämnden behöver
ett fyllnadsval hållas för en dennes fadderskap.
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ny fadder på Levene förskola och skola,
Vedum skola/Larv-Tråvad skolor samt elevhälsan istället för Annette Engström.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons (M) yrkande kan bifallas och finner att
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN
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BIN § 153

Fyllnadsval för politiskt deltagande på
Lagmansgymnasiets programråd
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens ledamöter tillsätts till Lagmansgymnasiets programråd enligt följande:
Program

Ledamot

Bygg- och anläggningsprogrammet

Carl-Uno Olsson

Barn- och fritidsprogrammet

Irene Karlsson
Jon Sandkvist

El- och energiprogrammet

Peter Jonsson
Ann-Louise Svensson

Fordons- och transportprogrammet

Therese Wellbrant
Carl Nelander

Industritekniska programmet

Ros-Marie Persson
Per-Olof Persson-Lilja

__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens sammanträde 2017-01-24 § 9 fattades beslut om politiskt deltagande på programråden på Lagmansgymnasiet. Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap. 8 § ska det finnas ett eller flera lokala programråd
för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Syftet med detta programråd är att
underlätta vid samverkan mellan skola och arbetsliv.
Exempel på uppgifter som ett programråd bistår med är att hjälpa till att ordna
platser för det arbetsplatsförlagda lärandet samt att planera och organisera
detta. Rådet kan även medverka vid utformningen av gymnasiearbeten samt
samverka kring utbildningens långsiktiga utveckling.
Idag finns det fem yrkesprogram på Lagmansgymnasiet; Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet samt Industritekniska programmet.
Då tidigare ledamot har avslutat sitt uppdrag inom bildningsnämnden behöver
ett fyllnadsval hållas för politiskt deltagande på programrådet för Industritekniska programmet.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Per-Olof Persson-Lilja (L) utses till ny politisk deltagare på programrådet för
Industritekniska programmet istället för Annette Engström.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons (M) yrkande kan bifallas och finner att
bildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05
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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: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.992
4.2.1 Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2017.992
4.2.3 Beslut om integrerad elev i grundskola/grundsärskola
Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.996
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2017.998
3.1.4 Beslut om mottagande i förskola för barn från annan
kommun
2017.1151
1.9 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2017.1171
1.9 Yttrande till domstol eller annan myndighet
2017.1193
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
Delegat: Elevhälsochef Liselotte Everhag-Winbladh
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.1013 3.2.3 Beslut om extern placering av barn på fritidshem med
hänsyn till dess behov av särskilt stöd
2017.1014 3.2.3 Beslut om extern placering av barn på fritidshem med
hänsyn till dess behov av särskilt stöd
Delegat: Kommunjurist Christoffer Jensen
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.1067
1.9 Yttrande till domstol eller annan myndighet
Delegat: Bildningsnämndens arbetsutskott
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05

39

2017.1145 1.10 Yttrande på plan som initierats av annan nämnd
2017.1146 1.10 Yttrande på plan som initierats av annan nämnd
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.1152
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.1153
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2017.1154
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.1173 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1174 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1175 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1176 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1177 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1178 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1179 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1180 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1181 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1182 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1183 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2017.1184 5.1.12 Beslut om ersättning för dagliga resor mellan bostad
och skola
Beslutsunderlag
- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-12-05” från utredningssekreterare, 2017-11-29
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 155

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: Tillförordnad rektor Mats Johnsson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.986 Elev i årskurs 5 på Levene skola har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.993 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.993 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2017.994 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.1000 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2017.1001 Elever i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatta för hot och
våld
2017.1036 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.1038 Avstängning av elev på Alléskolan
2017.1130 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.1131 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2017.1160 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.1161 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Biträdande rektor Suzanne Schiller Harvey
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.1070 Elev på Lagmansgymnasiet har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.1170 Elev i årskurs 6 på Larvs skola har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Anna-Lena Claesson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.1187 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
2017.1188 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
2017.1189 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
2017.1190 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
Utdragsbestyrkande
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Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt

Beslutsunderlag
- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-12-05” från utredningssekreterare,
2017-11-29
- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2017-11-29
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-12-05

42

BIN § 156

Information från förvaltningen
Badhuschef
Tidigare badhuschef har avslutat sin anställning och en annonsering efter ny
badhuschef har skett. På denna har det kommit in 26 sökande varav 1 person
har valts ut och kommer nu att testas av rekryteringsbolaget.
Till att en ny ordinarie badhuschef finns på plats är Maria Nilsson och Michael
Ejdestig tillförordnade badhuschefer.
Förskolechef/rektor Vedums skola
En ny förskolechef/rektor har tillsatts på Vedums förskola och skola; Fredrik
Halvarsson. Han började sin tjänst 2017-11-20. Utvecklingsledare kommer att
finnas med på skolan fram till årsskiftet för att stötta arbetet.
Arbetsmiljöproblem på Tråvads förskola
Det har skett en 6.6a-anmälan på Tråvads förskola då personalen upplever att
de blir sjuka i lokalen. Mätningar har skett men i dagsläget har dessa inte kunnat visa på att det skulle finnas något som skulle leda till sjukdomar. Dock
kommer fortsatta mätningar att ske. Det har även beställts sjukdomsstatistik
över barnen på enheten för att jämföra detta med andra förskolor i kommunen.
Vuxenutbildning och Yrkesbyrån
I Skaraborg finns ett samarbete inom vuxenutbildningen som kallas för Yrkesbyrån. Det är 15 kommuner som ingår i detta samarbete. Tidigare har kommunerna kunnat samarbeta genom statliga bidrag men nu har det skett en förändring i stödsystemet som innebär att kommunerna behöver medfinansiera det
statliga stödet. Detta har lett till högre kostnader för kommunen.
När det gäller Yrkesbyrån har detta tidigare varit koncentrerat till Skövde. Nu
är förhoppningen att utbildningarna kommer att flyttas till fler kommuner i
samarbetet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 8/2011

Ansökan om kommunal borgen till Vara Hästsportklubb
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om kommunal borgen för Vara Hästsportklubb.
2. Bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att påbörja en dialog
med Vara Hästsportklubb i syfte att sälja del av eller hela fastigheten Hålltorp 1:32 till föreningen för att möjliggöra lån utan kommunal borgen.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Under den fortsatta processen undersöka möjligheten till återköp i händelse av
att föreningen hamnar på obestånd.
Per-Olof Persson-Lilja (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Finner det mycket märkligt att hästsportklubben kontaktat kommunalrådet om
sina bekymmer utan att det kommit till nämndens kännedom. Därigenom försenat ärendet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara Hästsportklubb bygger en ny ridanläggning som medfinansieras av kommunen genom investeringsbidrag om 8 775 tkr, vilket beviljades av kommunfullmäktige 2016-04-25 § 27. Byggnationen har nu visat sig bli dyrare än budgeterat. Föreningen har därför sökt och beviljats banklån under förutsättning att
kommunal borgen på 1 800 tkr kan beviljas.
En ansökan om kommunal borgen har lämnats till kommunen och på bildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-14 § 145 beslutades att hemställa till föreningen att tillsammans med entreprenören komma överens om kostnaden
som ligger till grund för borgensansökan. Föreningen har nu kommit överens
med entreprenören genom att godkänna kostnadsökningen.
Då Vara kommun redan investerat betydande medel i ridanläggningen bedöms
det olämpligt att ytterligare exponera kommunen genom kommunal borgen.
Det föreslås istället att föreningen ges möjlighet att köpa fastigheten Hålltorp
1:32, där ridhuset och tillhörande mark finns. Detta skulle möjliggöra lån utan
kommunal borgen då fastigheten kan belånas genom att den inte längre står på
ofri grund.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Sammanställning ”Fastigheten Hålltorp 1:32” från utredningssekreterare, 201711-30
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-29 § 165
- Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen från Vara Hästsportklubb” från
utredningssekreterare, 2017-11-22
- Karta ”Hålltorp 1:32” från Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2017-11-22
- Protokoll ”Styrelsemöte” från föreningen, 2017-11-21
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-11-14 § 145
- Tjänsteskrivelse ”Ansökan om kommunal borgen till Vara Hästsportklubb” från
ekonom, 2017-11-08
- Ansökan ”Ansökan borgen” från föreningen, 2017-11-08
- Avtal ”Förvaltning av bidrag till ridhus” från bildningsnämnden, 2016-05-09
__________
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BIN § 158

Övriga frågor
Eventuellt travgymnasium
Peter Jonsson (M) undrar kring hur det gått med det eventuella travgymnasium
som skulle etableras i Edsvära. Detta efter att bildningsnämnden fattat ett inriktningsbeslut om att de ser positivt på ett samarbete genom att travgymnasiet
köper lärartid och lokaltillgång från Lagmansgymnasiet.
Bildningschef svarar att ytterligare kontakt inte tagits av den utomstående aktören än.
Renovering på Alléskolan
Peter Jonsson (M) har besökt Alléskolan och pratat med dess rektor. Han har
fått information om att renoveringen av andravåningen har blivit försenad, från
att det ska ha blivit färdigställt i slutet av hösten 2017 till att det nu beräknas bli
klart i slutet av våren 2018. Han undrar kring vilken konsekvens detta kommer
att få för kostnaden.
Bildningschef svarar att det troligtvis inte kommer att påverka nämnvärt men
att hon tar med sig frågan.
Hyressättningen för Sprinten-projektet
Peter Jonsson (M) lyfter tidigare fråga som tagits upp i arbetsutskottet. Frågan
gällde hur det förhåller sig med hyreskostnaderna per kvadratmeter för de ytor
inom Sprinten som tas över av konserthuset från Lagmansgymnasiet efter ombyggnad samt de som nyproduceras för Lagmansgymnasiet.
Bildningschef svarar att hon har skickat ut frågan men att svar inte inkommit
än.
Symboler och budskap på Lagmansgymnasiet
Therese Wellbrant (SD) lyfter tidigare fråga som tagits upp i bildningsnämnden
2017-10-24 § 129. Frågan gällde 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 svarar att hon har skickat ut frågan men att svar inte inkommit
än.
God jul
Ordförande Carl-Uno Olsson önskar alla ledamöter en god jul.
__________
Utdragsbestyrkande

