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BIN § 15 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ytterligare beslutsärende § 35 ”Omplacering av elev” tillkommer. 
- Ärende 21 ”Övriga ärenden” utgår. 

__________ 
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BIN § 16   Dnr 25/2018 

Ny intern kontrollplan 2018 samt riskbedöm-

ning 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra egenkontroll för år 2018 enligt 
framtaget förslag på riskanalys. Egenkontrollen ska genomföras som ett kom-
plement till bildningsnämndens interna kontroll 2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det över-
gripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med 
uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.  

Det har alltmer uppmärksammats, bland annat från SKL, att den interna kon-
trollen tydligare bör kopplas samman med intern styrning. Kommunstyrelsen 
har uppdragit åt kvalitetsstrateg att ta fram en ny systematik för det interna 
kontrollarbetet, där den interna kontrollplanen baseras på en för året unik risk-
analys. I den nya systematiken ingår att politiken blir mer delaktig och är med i 
bedömningen av riskanalysen och i att avgöra vilka risker som bör läggas sär-
skilt fokus på i kontrollplanen under respektive år. Den riskanalys som nu 
framtagits är främst en egenkontroll då det är förvaltningen själv som kontrol-
lerar sitt arbete. 

Bildningsförvaltningens riskanalys för 2018 har tagits fram av en referensgrupp 
bestående av kulturchef, rektor för gymnasiet, en rektor för grundskolan och 
en rektor för förskolan, ekonom, nämndsekreterare, elevhälsochef och bild-
ningschef. Denna har sedan kommunicerats med förvaltningens ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

- Förslag ”Riskanalys som bas för egenkontroll 2018” från kvalitetsstrateg, 2018-
02-21 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 20 
- Tjänsteskrivelse ”Riskanalys som bas för internkontroll 2018” från kvalitetsstra-

teg, 2018-02-07 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra egenkontroll för år 2018 enligt 
framtaget förslag på riskanalys. Egenkontrollen ska genomföras som ett kom-
plement till bildningsnämndens interna kontroll 2018. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer beslutsyrkandet mot arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt beslutsyrkandet. 

__________  
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BIN § 17   Dnr 98/2017 

Tillbyggnad av kök på Kvänums förskola 

samt utökat antal parkeringsplatser 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar om genomförande av om- och tillbyggnad av 
köket på Kvänums förskola, samt utökat antal parkeringsplatser i anslutning 
till förskolan.  

 
2. Bildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om tidigareläggning 

av investeringsmedel för projektet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2017-12-05 § 134 att i en förstudie kring om- och 
tillbyggnad av Kvänums förskola ska lokalerna dimensioneras för 140 barn och 
anpassas efter skolverkets rådande rekommendationer för storleken på barn-
grupperna.  

Under pågående förstudie har en om- och tillbyggnad av skolan/förskolan i 
Larv/Tråvad fått högre prioritet. Om- och tillbyggnaden av förskolans lokaler i 
Kvänum får därför flyttas fram. Dock är köket i akut behov av att byggas ut.  

Nuvarande kök är dimensionerat för 80 portioner. Köket serverar idag upp till 
145 portioner beroende på hur många barn och vuxna som är på plats. Det är 
en mycket tillfällig lösning som är ohållbar på sikt. En storkökskonsult har där-
för anlitats för att rita på ett större kök, dimensionerat för ca 175 portioner. 
Storkökskonsulten har ritat på en utbyggnad av köket i samarbete med den ar-
kitekt som ritat på hela om- och tillbyggnaden av förskolan.  

I samband med att köket byggs ut försvinner ca tio parkeringsplatser på för-
skolan. Då det sedan tidigare är brist på parkeringsplatser blir behovet över-
hängande i samband med föreslagen utbyggnad av kök. En utökning av parke-
ringsplatser kräver inte en detaljplaneändring.  

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 19 
- Tjänsteskrivelse ”Tillbyggnad av kök på Kvänums förskola samt utökat antal parke-

ringsplats” från fastighetsingenjör, 2018-02-08 

__________  
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BIN § 18   Dnr 110/2017, 47/2015 

Förstudie om till- och ombyggnation av Trå-

vads förskola och skola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Tråvads skola ska efter om- och tillbyggnad vara en F-3 skola med plats för 
70 elever samt fritidshem. 

2. Tråvads förskola ska efter nybyggnation ha plats för 40 barn. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta förstudien för en förskola för 40 
barn i Tråvad samt att inkludera även skola. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-12-20 § 166 att genomföra en 
förstudie för en ny förskola i Tråvad. Arbetet pågår och olika alternativ för 
byggnation av förskolan studeras. Förstudien utgör grunden för att i nästa steg 
utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av byggnationen. 

Då även befintlig skola har många brister bör en nybyggnation av hela eller de-
lar av skolan övervägas och en gemensam förstudie föreslås därför genomfö-
ras. 

Nybyggnation bedöms kunna göras på den fotbollsgrusplan som finns i anslut-
ning till befintlig skola och förskola i enlighet med gällande detaljplan.  

Byggnaden bör vara ihopkopplad med de delar av nuvarande skola som behålls 
(ev gymnastiksal mm). Byggnaden kan troligen delvis utföras i två plan.  

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Barnantal Larv/Tråvad” från barnomsorgsansvarig, 2018-
02-13 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 17 
- Tjänsteskrivelse ”Förstudie Tråvads förskola och skola” från teknisk chef, 2018-

02-05 
- Utredning ”Förstudie Larvs och Tråvads skolor” från lokalutredare, 2016-11-18 

__________  
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BIN § 19   Dnr 42/2015 

Förstudie om ombyggnation av Larvs skola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Larvs skola ska efter om- och tillbyggnad vara en 4-6 skola med plats för 60 
elever samt fritidshem. 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för en om- och till-

byggnad av Larvs skola. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Larvs skola, som idag omfattar årskurserna 3-6 samt fritids, har behov av att 
moderniseras och byggas till för att tillgodose dagens behov vad gäller under-
visningslokaler, fritidslokaler, arbetsmiljö i kök, lärararbetsplatser, tillgänglighet 
mm. En förstudie utgör grunden för att i nästa steg utarbeta förfrågningsun-
derlag för upphandling av en byggnation.  

Föräldraföreningen har utarbetat ett förslag på om- och tillbyggnad av skolan 
så att den kan rymma årskurs 3-6 samt fritidshem och totalt 75-100 elever. För-
slaget kommer att utgöra ett underlag i förstudien. Slutsatsen är dock att inrikt-
ningen bör vara att Larvs skola omfattar årskurserna 4-6 för totalt 50 elever 
samt fritids. 

Kostnaden för om- och tillbyggnad av skolan samt underhåll av befintliga delar 
bedöms preliminärt bli 40 000 tkr. I förstudien kommer en kostnadsberäkning 
att göras. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Barnantal Larv/Tråvad” från barnomsorgsansvarig, 2018-
02-13 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 18 
- Tjänsteskrivelse ”Förstudie Larvs skola” från teknisk chef, 2018-02-05 
- Utredning ”Förstudie Larvs och Tråvads skolor” från lokalutredare, 2016-11-18 

__________  
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BIN § 20   Dnr 80/2016 

Bildningsnämndens bokslut för räkenskaps-

året 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Bokslut 2017 och årsredovisningen ”Bildningsnämnd 2017” godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämndens resultat för räkenskapsåret 2017 är ett underskott på   
1 820 tkr. I resultatet är regleringen av den centrala resursfördelningen gjord 
och nämnden fick ytterligare 4 770 tkr då det varit fler barn under året än då 
budgetramen fastställdes. 

Underskottet härrör främst till grundskoleverksamheten; insatserna riktade till 
barn med särskilt stöd blir både fler och mer omfattande. Kostnaderna är oft-
ast förknippade med ökade personalkostnader. En annan anledning till under-
skottet är också få elever per klass, vilket innebär en fördyring av skolan per 
elev. Lagmansgymnasiet har ökat sitt elevantal under året och kostenhetens re-
sultat leder till mindre kostnad per skolmåltid, vilket har gynnat den totala eko-
nomin i bildningsnämnden. 

Regeringens förslag på stadieindelad timplan som implementerats i Vara kom-
mun redan under hösten 2017 har gett ekonomiska konsekvenser t.ex. med ut-
ökade kostnader för skolskjuts och personella resurser. 

För framtiden kommer kompetensförsörjning och rekrytering av pedagoger till 
förskola, grundskola och gymnasieskola fortsatt att vara en stor utmaning i 
Vara kommun, precis som i hela landet. Dels beroende på att det redan idag rå-
der brist på önskade professioner, dels beroende på ett stort antal pensionsav-
gångar under de kommande åren. 

Ytterligare en utmaning är att utveckla arbetet kring individerna med särskilt 
stöd för att skapa förutsättningar som kan stimulera varje barn, elev och vuxen 
att nå sin fulla potential i en trygg och inkluderande miljö. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning ”Bildningsnämnd 2017” från ekonom, 2018-02-21 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 23 
- Rapport ”Avvikelserapporter” från ekonom, 2018-02-06 
- Presentation ”Bokslut 2017” från ekonom, 2018-02-13 

__________ 
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BIN § 21   Dnr 38/2017 

Bildningsnämndens ekonomiska utfall januari 

2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2017-10-24 § 125 fick förvaltningen i 
uppdrag att redovisa det ekonomiska resultatet per enhet månadsvis under det 
första tertialet 2018. 

Utfallet för respektive enhet i januari 2018 redovisas tillsammans med en jäm-
förelse med utfallet från januari 2017 samt december 2017. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 24 
- Sammanställning ”Driftuppföljning januari 18 december 17” från ekonom, 2018-

02-07 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-02-27 10 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 22   Dnr 21/2018 

Stöd till utveckling 1 februari 2018 

Bildningsnämndens beslut 

1. Vara SK:s ansökan om 17 490 kronor i stöd till utveckling för fortsättning 
av cricketverksamhet beviljas. 

 
2. Vara SK:s ansökan om 300 000 kronor i stöd till utveckling för upprustning 

av parkeringsyta utanför Sparbankshallen avslås.  
 

Syftet med de sökta medlen ingår inte i stödformen då det inte är en ny-
skapande verksamhet utan upprustning av fastighet. Föreningen hänvisas till 
kommunens upprustningsstöd. 

 
3. Kvänums IF:s ansökan om 17 110 kronor i stöd till utveckling för byte av 2 

av 8 cykelträningsdatorer avslås. 
 

Syftet med de sökta medlen ingår inte i stödformen då det inte är en ny-
skapande verksamhet utan upprustning av befintlig verksamhet. Föreningen 
hänvisas till kommunens upprustningsstöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidrag till före-
ningar 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 ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verk-
samhet. Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande före-
ning. Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar 
med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med 
stor andel pojkar och vice versa. 

Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan 
lämnas 1 februari eller 1 augusti. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och 
en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. 

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovis-
ning av projektet till Bildningsnämnden. Redovisningen ska skickas in senast 2 
månader efter att projektet genomförts, dock senast 31 december innevarande 
år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Utbetalning sker senast 4 
veckor efter inkommen redovisning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 29 
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- Tjänsteskrivelse ”Stöd till föreningar för utveckling 1 februari 2018” från före-
ningssamordnare, 2018-02-06 

- Ansökan ”Stöd till utveckling” från Kvänums IF, 2018-02-01 
- Ansökan ”Stöd till utveckling” från Vara SK, 2018-01-29 
- Ansökan ”Stöd till utveckling” från Vara SK, 2018-01-10 

__________  
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BIN § 23   Dnr 101/2017 

Ansökan om medel till projektet Vara i Jobb 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beviljar medel upp till 31 750 kronor till projektet Vara i 
Jobb under förutsättning att socialnämnden beviljar motsvarande medel. 

Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till bildningsnämnden och socialnämn-
den i motsvarande mängd. 

Medelsanvisning: Central administration 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Projektet Vara i Jobb startade sommaren 2017 som ett samarbete mellan bild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen. Projektet riktade sig till ungdomar 
som skulle börja på gymnasiet och som hade en låg närvaro i grundskolan. Pro-
jektet syftade till att öka motivationen samt närvaron för fortsatta studier. 
Detta skulle i sin tur minska risken för ett utanförskap i samhället i framtiden 
och på så minska kostnaden för samhället och individen i framtiden. 

I projektet erbjöds vissa ungdomar arbete under sommaren. Under arbetet 
fanns coacher med som ett socialt stöd åt eleverna och arbetet leddes av ett 
ungdomslag. Resultatet av projektet blev över förväntan. Det var en god när-
varo bland ungdomarna och eleverna blev stolta och trygga över sin gymnasie-
start.  

Inför 2018 finns det en önskan att utöka projektet. Tanken nu är att projektet 
ska rikta sig till 8-10 stycken ungdomar i årskurs 7 och 8 i grundskolan. Detta 
för att ungdomscoacherna som fanns med i projektet ska kunna följa upp ele-
verna även efter projektet. Den totala kostnaden för projektet beräknas vara 
63 500 kronor och dessa projektmedel har nu ansökts om från både bildnings-
nämnden och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 31 
- Tjänsteskrivelse ”Ansökan om medel till projektet Vara i Jobb” från utrednings-

sekreterare, 2018-02-06 
- Ansökan ”Vara i Jobb” från elevhälsochef, 2018-02-01 

__________  
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BIN § 24   Dnr 22/2018 

Yttrande på remiss om handlingsplan för psy-

kisk hälsa 2018-2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden avger följande yttrande på remissen om handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020: 

Bildningsnämnden ser positivt på att en handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020. Fördelar ses med att handlingsplanen formuleras tillsammans så att alla 
nivåer - regionalt, delregionalt och lokalt - strävar åt samma håll och ställer krav 
på gemensamma strukturer. 

Vårdsamverkan Vara är en samverkansgrupp mellan Närhälsan och Vara kom-
mun. Uppdraget är att stärka samverkan inom vården för Barn och Unga på 
ledningsnivå, såväl övergripande som på verksamhetsnivå. 

Syfte med en samverkansgrupp är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor 
som berör samtliga parter.  

Målet är att berörda skall uppleva vård och omsorgsinsatserna som en helhet 
utan gränser. 

Fokusområden och mål för barn och unga i Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 är mycket relevanta och viktiga områden där vi på alla nivåer ska 
stäva åt samma håll och ställa krav på gemensamma strukturer. 

Bildningsnämnden anser därför att kommunen bör ställa sig bakom förslaget 
till handlingsplan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2018-01-16 en remiss från kommunstyrelsen gäl-
lande förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

Förslaget innebär att den idag välfungerande samverkansgruppen i Vara– Vård-
samverkan barn och unga får en gemensam handlingsplan att arbeta utifrån. 
Den största skillnaden är tydligare fokusområden och mål för barn och unga 
vilket medför att parterna måste sträva åt samma håll och ställer krav på ge-
mensamma satsningar och strukturer. 

Handlingsplanen kommer att vara gemensam för Västra Götalandsregionen, de 
49 kommunerna via kommunalförbundet och Västkom samt Nationell Sam-
verkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland. Den gemensamma 
arenan är vårdssamverkan regionalt, delregionalt och lokalt. 

Bildningsnämnden ser det som positivt att handlingsplanen formuleras tillsam-
mans med berörda aktörer på flera plan och de involverade områdena ses som 
relevanta och viktiga. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 32 
- Tjänsteskrivelse ”Yttrande på remiss om handlingsplan för psykisk hälsa 2018-

2020” från elevhälsochef, 2018-02-02 
- Remiss ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020” från kommunstyrelsen, 

2018-01-17 

__________ 
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BIN § 25   Dnr 14/2018 

Systematiskt kvalitetsarbete: Betyg och re-

sultat 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen av betyg och resultat. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning över betygen på kommunens skolor under höstterminen 
2017 har tagits fram. 

Generellt sett är betygen låga. Anledningen till detta bedöms vara att det är 
barn i behov av särskilt stöd som behövt fokuseras på. Detta har gett en god 
utveckling för många enskilda individer, men visar sig inte alltid i betygen då 
det är högt uppsatta mål i betygsmatrisen. När ett stort fokus har legat på att få 
upp betyget F till E finns det risk att det inte läggs tillräckligt med stöd till de 
högre betygsstegen. 

Det är matematik, svenska och engelska som har lägst betyg i kommunen. Spe-
cifikt engelska är det generellt låga resultat inom då kommunen tidigare legat 
högre i snitt för detta betyg. Alla enheter utom Levene skola har upplevt denna 
försvagning av betyg i engelska och det kommer att ske en djupare analys kring 
detta. 

Bildningsnämndens ledamöter kommer att träffa berörda rektorer för dialog 
kring betyg och resultat 2018-02-27. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 27 
- Presentation ”Betyg HT 2017” från utvecklingsledare, 2018-01-29 

__________  
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BIN § 26   Dnr 77/2017 

Programutbud på gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan inför omvalsperioden 

2018/2019 

Bildningsnämndens beslut 

1. Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför omvals-
perioden 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 omvalsvalperioden 
för läsåret 2018/2019: 

Program Platser 

Individuella programmet (IAIND) Efter behov 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2017-10-24 § 119 fattades beslut om vilka 
program som skulle erbjudas inför den första valperioden för läsåret 
2018/2019.  

Sista ansökningsdagen för den första valperioden för gymnasiet var den 2018-
02-01. Totalt fanns det 132 förstavalssökande till Lagmansgymnasiet efter den 
första valperioden. Detta var en ökning med 7 sökande jämfört med samma 
period 2017. Ökning har framförallt skett på ekonomiprogrammet samt for-
dons- och transportprogrammet. En minskning noteras främst på el- och ener-
giprogrammet samt teknikprogrammet. 

Ansökningssiffrorna för förstavalssökande på Lagmansgymnasiet såg efter 
första valperioden ut enligt följande, jämfört med samma siffror för motsva-
rande period 2017: 
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Program 
Sökande 

2016 
Sökande 

2017 Förändring 

Barn- och fritidsprogrammet 18 17 -1 

Bygg- och anläggningsprogrammet 16 16 0 

Ekonomiprogrammet 18 26 +8 

El- och energiprogrammet 16 9 -7 

Fordons- och transportprogrammet 9 20* +11 

Industritekniska programmet 8 8 0 

Naturvetenskapsprogrammet 9 12 +3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 12 11 -1 

Teknikprogrammet 19 13 -6 

Totalt 125 132 +7 

*Programinriktat individuellt val inräknat. 

Beslut behöver nu tas kring vilka program som ska erbjudas inför omvalspe-
rioden från 2018-04-15 till 2018-05-15. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 21 
- Tjänsteskrivelse ”Programutbud på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför om-

valsperioden 2018/2019” från rektor, 2018-02-06 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-02-27 18 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 27   Dnr 80/2016 

Bildningsnämndens internkontroll för verk-

samhetsåret 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Sammanställning av internkontroll 2017 godkänns och överlämnas till kom-
munstyrelsen samt kommunens revisorer. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har 1999-05-10 § 26 beslutat om reglemente för intern 
kontroll. Enligt denna har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kon-
trollen inom sin egen verksamhet baserat på den interna kontrollplanen som 
kommunstyrelsen beslutat om för året.  

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att nämndens ansvar enligt 
kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § uppfylls, det vill säga att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de 
bestämmelser som finns i lag och annan författning. 

Internkontroll har genomförts för verksamhetsåret 2017 av de kontrollansva-
riga. Rutinen för de kontrollerade områdena bedöms i nästan samtliga fall fun-
gera i allt väsentligt enligt styrdokument. För ett av de kontrollerade momen-
ten; delegationsbeslut, bedöms dock rutinen fungera men behöver utvecklas. 
Detta då samtliga kontrollerade beslut inte inkommit för rapportering till bild-
ningsnämnden under året. Ett arbete har dock börjat i förvaltningen för att sä-
kerställa delegationsbeslutens hantering och ett framtida ärendehanteringssy-
stem bedöms säkerställa hanteringen i flera kontrollmoment. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 22 
- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens internkontroll för verksamhetsåret 2017” från 

utredningssekreterare, 2018-02-07 
- Sammanställning ”Intern kontroll 2017” från utredningssekreterare, 2018-01-

24 

__________ 
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BIN § 28   Dnr 24/2018 

Svar på remiss om medfinansiering av lärar-

utbildningen vid Högskolan i Skövde under 

2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden avger följande remissvar till kommunstyrelsen angående 
medfinansiering av lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde: 

Bildningsnämnden ser positivt på ett ökat antal lärare i vår region till följd av 
den akuta lärarbrist som råder i hela Sverige. Genom att förlägga en lärarutbild-
ning till centrala Skaraborg ökar möjligheten och attraktiviteten till att blir lä-
rare i regionen. Detta bidrar i sin tur positivt till bildningsnämndens personal-
försörjning i framtiden. Kostnaden för medfinansiering ses som relativt låg sett 
till de ekonomiska vinster som en ökad lärarförsörjning kommer att leda till 
under framtiden. 

Bildningsnämnden ställer sig därför positiv till medfinansiering av lärarutbild-
ning vid Högskolan i Skövde under 2018 då engångskostnaden ses som en god 
investering för framtiden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2018-01-29 en remiss från kommunstyrelsen gäl-
lande ett förslag om medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde 
under 2018. Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har på sitt sammanträde 
2018-12-08 § 106 rekommenderat medlemskommunerna att medfinansiera lä-
rarutbildningen. 

Skaraborgs kommunalförbund har drivit frågan om lärarutbildningar i Skara-
borg och kontakt har tagits med Högskolan Borås om att förlägga del av deras 
lärarutbildning vid Högskolan i Skövde. I januari 2018 startade första året med 
lärarutbildning i Skövde och söktrycket var högt. För det första året är planen 
att ta in ungefär 65 nya lärarstuderande och ambitionen är att öka antalet plat-
ser på några års sikt givet att kvalitén kan hållas och de ekonomiska förutsätt-
ningarna finns. 

Den beräknade kostnaden för att förlägga utbildningen i Skövde för Högsko-
lan Borås beräknas vara 1,8 mkr. Denna kostnad föreslås ska delas på tre parter 
under 2018; Högskolan Borås, Högskolan i Skövde samt kommunalförbundet 
Skaraborg. För medlemskommunerna innebär detta 600 tkr för 2018 som ska 
fördelas på invånarantal. Detta innebär 2,25 kronor per medborgare vilket för 
Varas del innebär ungefär 36 tkr. 

En ökad lärarförsörjning ses som positivt för bildningsnämnden och det väntas 
leda till positiva effekter långsiktigt, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-02-27 20 

  Utdragsbestyrkande  

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 25 
- Tjänsteskrivelse ”Svar på remiss om medfinansiering av lärarutbildningen vid Högs-

kolan i Skövde under 2018” från utredningssekreterare, 2018-02-07 
- Remiss ”Förslag till medfinansiering av lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde” 

från kommunstyrelsen, 2018-01-29 

__________ 
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BIN § 29 

Information om Yrkesbyrån 2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Regeringen har 2016 fattat beslut om nya regler för statsbidrag för yrkesinrik-
tad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Den första ändringen är att minst tre 
kommuner behöver söka statsbidrag tillsammans, något som Vara kommun re-
dan gjort. Den andra ändringen är att kommunerna ska medfinansiera bidraget 
med lika mycket medel som söks. 

Diskussioner har pågått om finansieringen av vuxenutbildningen från kommu-
nernas håll. Utgångspunkten har varit att modellen måste vara långsiktig och 
inte påverkas för mycket av den politiska majoriteten i riksdagen eller läget för 
statens finanser som i sin tur kan påverka statsbidragets storlek. 

För att få till denna långsiktighet föreslås en medfinansiering av Yrkesbyrån där 
varje kommun bidrar med en ”kommunkrona”. En beräkning har skett utifrån 
vilka medel som kommer att tillkomma beroende på hur stor medfinansie-
ringen till Yrkesbyrån kommer att vara. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 26 
- Tjänsteskrivelse ”Information om Yrkesbyrån 2020” från bildningschef, 2018-

02-07 
- Sammanställning ”Beräkning av medel för Yrkesbyrån” från bildningschef, 2018-

01-18 

__________ 
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BIN § 30   Dnr 17/2017 

Revidering av Lagmansstipendiet och Brys-

selstipendiet 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden antar program för ”Brysselstipendiet på Lagmansgymna-
siet” för att börja gällande omgående. 

 
2. Bildningsnämnden antar program för ”Lagmansstipendiet på Lagmansgym-

nasiet” för att börja gälla omgående. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2017-12-05 antogs program för Bryssel-
stipendiet och Lagmansstipendiet för att börja gälla från och med 2018-01-01. 

Brysselstipendiet riktar sig till elever på de högskoleförberedande programmen 
och bidrar till att fyra elever kan besöka olika institutioner och organisationer i 
Bryssel under fem dagar. Syftet med stipendiet är bland annat att ge eleverna 
möjlighet att sätta sig själva i ett globalt sammanhang, utveckla nyfikenhet, ini-
tiativförmåga och nyfikenhet samt knyta ihop teori och praktik. 

Lagmansstipendiet riktar sig till elever på yrkesprogrammen och bidrar till be-
sök hos exempelvis Vara kommuns vänorter, företagsmässor eller företag och 
verksamheter. Syftet med stipendiet är detsamma som för Brysselstipendiet. 

I och med att programmen för Lagmansstipendiet och Brysselstipendiet har 
börjat användas har det uppstått frågor i verksamheten kring vilka elever som 
ska vara nomineringsbara. I dagens program står det inte uttryckligen från vil-
ken årskurs eleverna ska vara. För att minska frågetecknen kring stipendiet bör 
det förtydligas vilka det gäller för. För att det ska finnas ett bra beslutsunderlag 
kring vilka som får stipendiet föreslås att stipendiet riktar sig till elever i årskurs 
tre. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-02-13 § 28 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av Lagmansstipendiet och Brysselstipendiet” från utred-

ningssekreterare, 2018-02-05 
- Förslag ”Brysselstipendiet på Lagmansgymnasiet” från utredningssekreterare, 

2018-02-05 
- Förslag ”Lagmansstipendiet på Lagmansgymnasiet” från utredningssekreterare, 

2018-02-05 

__________ 
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BIN § 31 

Ändring av sammanträdesdatum i april 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens sammanträde 2018-04-17 flyttas till 2018-04-10 kl. 09.00. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden beslutade 2017-10-24 § 122 om sammanträdestider för 
nämnden under 2018. 

Det beslutades att mötet för april månad skulle ske den 17 april. Det har dock 
planerats för en resa till Vara kommuns vänort Huangshan för bildningschefen 
under detta datum. 

För att bildningschefen ska kunna närvara behöver den planerade bildnings-
nämnden flyttas. Då bildningsnämndens budget kommer att behandlas på detta 
sammanträde kan inte sammanträdet bli senare än den 17 april. Förslaget är 
därför att flytta sammanträdet till en vecka tidigare; den 10 april. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Ändring av sammanträdesdatum i april” från utredningssekre-
terare, 2018-02-21 

__________  
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BIN § 32   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden 
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ären-
den finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2017-10-
24 § 118. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som 
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut rapporteras till bildningsnämnden: 

Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.100 1.9 Svar till domstol eller annan myndighet 

2018.217 4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
grundskola/förskoleklass 

Delegat: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.143 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

2018.158 5.5.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering 

Delegat: Rektor Per Lundh 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.159 3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

2018.160 3.2.2 Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

Delegat: Arbetsutskottet 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.210 2.4 Beslut om tilläggsbelopp för barn i verksamhet med 
annan huvudman 

2018.213 1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

Delegat: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 
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2018.221 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.222 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.223 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.224 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

2018.225 6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2018-02-27” från utredningssekrete-
rare, 2018-02-21 

__________  
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BIN § 33   Dnr 2/2018 

Redovisning av anmälningsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden: 

Anmälare: Rektor Per Lundh 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.103 Elev i årskurs 6 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.141 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.195 Lärare på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld 

2018.236 Avstängning av elev i grundskolan 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2018-02-27” från utredningssekreterare, 
2018-02-22 

- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2018-02-21 

__________  
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BIN § 34 

Information från förvaltningen 

Tillträde för ny badhuschef 

Nya badhuschefen; Jesper Svensson, kommer att tillträda sin tjänst 2018-03-01.  

__________  
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BIN § 35   Dnr 32/2018 

Omplacering av elev 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att Eleven (se sekretessbilaga) omplaceras från 
MASKERAD till MASKERAD. 

Beslutet gäller med omedelbar verkan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Eleven (se sekretessbilaga) har vid flera tillfällen stört ordningen i skolan ge-
nom att uppträda hotfullt eller våldsamt. 

Kommunen får permanent flytta en elev i grundskolan om det är nödvändigt 
med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

De åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med Elevens beteende 
har därmed inte varit tillräckliga för att Elevens agerande ska upphöra. 

Det finns därmed inte något annat sätt att tillförsäkra övriga elever en tillräck-
ligt trygg skolmiljö. 

Regelverk 

Kommunen får permanent flytta en elev i grundskolan om det är nödvändigt 
med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

Att mot en elevs vilja förflytta en elev på denna grund är naturligtvis en mycket 
ingripande åtgärd. Justitieombudsmannen har betonat vikten av att möjligheten 
att tvångsvis förflytta en elev endast används när alla andra möjligheter att 
komma till rätta med Elevens beteende uttömts. 

Avgörande vid bedömningen bör vara att det inte finns något annat sätt att till-
försäkra övriga elever en tillräckligt trygg skolmiljö och att andra, för den be-
rörda Eleven, mindre ingripande sätt att nå det eftersträvade resultatet har prö-
vats och bedömts som otillräckliga. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas re-
striktivt. 

Bedömning 

Eleven vid flera tillfällen stört ordningen i skolan genom att uppträda hotfullt 
och våldsamt. Trots att det har gjorts fem polisanmälningar och Eleven har 
stängts av vid tre tidigare tillfällen har åtgärderna inte gett någon effekt. De åt-
gärder som har vidtagits för att komma till rätta med Elevens beteende har där-
med inte varit tillräckliga för att Elevens agerande ska upphöra. 

Det finns därmed inte något annat sätt att tillförsäkra övriga elever en tillräck-
ligt trygg skolmiljö. 

Förutsättningarna för omplacering av Eleven är därmed uppfyllda. 
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Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd inom tre veckor 
från att klaganden delgavs beslutet. Överklagandet ska skickas in till kommu-
nen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Omplacering av elev” från rektor, 2018-02-26 
- Sammanställning ”Hot- och våldsärende” från rektor, 2018-02-26 

__________ 


