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Ändringar i ärendelistan
Bildningsnämndens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Ärende 21 ”Övriga ärenden” utgår.

__________

Utdragsbestyrkande

2

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 37

3

Dnr 29/2018

Remissvar om gestaltningsprogram för Vara
kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden yttrar sig om gestaltningsprogrammet enligt följande:
Skyltning till evenemang eller föreningsaktivitet bör behandlas generöst.
Skrivning kring skyltning för företag framstår som mycket restriktiv.
Det framgår inte i vilken grad gestaltningsprogrammet medför ökade kostnader.
Förtydligande kring gestaltningsrådets sammansättning och ersättning behövs.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde 2018-02-21 § 26 beslutat att remittera gestaltningsprogrammet för Vara kommun till samtliga
nämnder i kommunen.
Gestaltningsprogrammet är en bilaga till kommunens kulturplan, vilken antogs
av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8. Programmet ger ramar för utformning
av det offentliga rummet, det vill säga gator, torg, grönytor, parkeringsytor och
andra allmänna platser.
Syftet med gestaltningsprogrammet är att det ska vara ett stöd till invånare, fastighetsägare och näringsidkare i utformningen av miljöer som finns i, eller i anslutning till, det offentliga rummet. Det är också en utgångspunkt för den kommunala förvaltningen som på olika sätt arbetar med eller i den fysiska miljön.
Gestaltningsprogrammet kommer följas upp och revideras vart fjärde år, i samband med att revidering av den övergripande kulturplanen sker.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 49
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2018-03-26
- Remiss från kommunstyrelsen, 2018-02-23
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2018-02-23
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 30/2018

Remissvar om program för friluftsliv i Vara
kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har inget att erinra om programmet för friluftsliv i Vara
kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde 2018-02-21 § 27 beslutat att remittera programmet för friluftsliv i Vara kommun till samtliga
nämnder i kommunen.
Programmet för friluftsliv är en bilaga till kommunens kulturplan, vilken antogs av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8. Programmet visar hur friluftspolitiken ska se ut i Vara kommun. Det riktar sig främst till de som ska fatta politiska beslut kring planeringsfrågor, folkhälsa och kultur.
Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Friluftsliv är en folkrörelse
och kulturform som i stor utsträckning utövas utanför organiserade aktiviteter
och strukturer. I programmet definieras friluftslivet i Vara kommun genom
grönytor, naturvårdsområden samt friluftsområden.
Programmet för friluftsliv kommer följas upp och revideras vart fjärde år, i
samband med att revidering av den övergripande kulturplanen sker.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 50
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2018-03-26
- Remiss från kommunstyrelsen, 2018-02-23
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2018-02-23
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 27/2018

Bildningsnämndens budget 2019, plan 20202022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden överlämnar budgetförslaget, daterat 2018-04-06, i enlighet
med tilldelad budgetram 399 899 tkr, därav 69 000 tkr intäkter och 468 899 tkr
kostnader, till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Reservationer

Peter Jonsson (M), Refaat Ibrahim (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Therese
Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Jonssons tillläggsyrkande.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Underlagen för att fatta ett faktabaserat beslut kring budgeten är egentligen för
bristfälliga och förfarandet/budgetprocessen måste ses över inför kommande
år.
__________
Sammanfattning av ärendet
I inriktningsbeslutet för budget 2019 och plan 2020-2022 har kommunstyrelsen
2018-02-07 § 12 antagit förutsättningar för nämnderna att utarbeta budgetförslag till budgetberedningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar.
Inför budget 2019 har kommunfullmäktige tilldelat bildningsnämnden en ram
på 399 899 tkr. Utifrån denna har ett förslag till budget tagits fram.
Inom de budgeterade kostnaderna av bildningsnämndens verksamheter så
finns det utmaningar i form av ökade skolskjutskostnader pga. av indexuppräkning som löper läsårsvis, fler elever med anpassad studiegång, ny timplan och
elevers val av gymnasiesärskola.
Önskemålet att etablera en familjecentral i Vara kommun har långt framskridna
planer vilket innebär att kostnader uppkommer redan under 2019 i form av lokalhyror och personalkostnader. Nämnden strävar efter att arbeta in dessa
kostnader för att kunna finansiera Bildningsnämndens del i denna familjecentral.
En ökad driftskostnad på grund av flera renoverings- och byggnationsprojekt
inom bildningsnämndens verksamheter har också tillkommit. Det gäller bland
annat utflyttning/inflyttning av förskoleverksamheten till f.d. Västra skolan
(Västra förskolorna), renovering av NO-salarna på Alléskolan och tillbyggnad
av kök på Kvänums förskola.
Utdragsbestyrkande
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Det finns också flera kostnader som tenderar att öka och/eller kan påverka
nämndens ekonomi under 2019, som är kopplat till bland annat barngruppernas storlek, ökade antal elever i behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning.
Beslutsunderlag
- Budgetförslag från ekonom, 2018-04-06
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 60
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-04-03
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg:
Bildningsnämnden avsätter 1 000 tkr till behovsanpassad kompetensutveckling
inom ledarskap i syfte att stärka lärares roll i klassrummet inom grundskolan.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan bifallas och finner att bildningsnämnden bifaller förslaget till beslut.
Ordföranden frågar om Peter Jonssons (M) tilläggsyrkande kan bifallas och finner att bildningsnämnden avslår yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28/2013, 44/2018

Beslut om förstudie för omställning av Västra
skolan till förskola
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för om- och tillbyggnad
av Västra skolan till förskola.
Förstudien ska vara klar för avrapportering senast till bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29.
__________
Sammanfattning av ärendet
När Torsgårdsskolan tas i bruk vårterminen 2019 behöver Västra skolan anpassas till att fungera som förskola för att täcka behovet av förskoleplatser i Vara
tätort.
En behovsanalys har gjorts och i den redovisas att betydande åtgärder krävs för
att lokalerna ska fungera för förskoleverksamhet.
För att utreda och klargöra dessa behov samt bedöma investeringsbehovet behöver en förstudie genomföras.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 52
- Tjänsteskrivelse från teknisk chef, 2018-03-28
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 43/2018

Gymnasiestudier för asylsökande elever som
har fyllt 18 år
Bildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att asylsökande ungdomar som har uppnått 18 eller 19 års ålder under läsåret 2017/2018 ska ha rätt att påbörja gymnasiestudier i Vara kommun.
Beslutet ska endast gälla de asylsökande ungdomar som har anvisats till Vara
kommun av Migrationsverket samt de som varit inskrivna i Vara kommuns
skolverksamhet under 6 månader.
Reservationer

Therese Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen (2010:800) 15 kap. 5 § ska gymnasieskolan vara öppen för
ungdomar som är bosatta i Sverige och som avslutat sin grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning samt påbörjat utbildningen innan de fyllde 20 år.
För asylsökande personer saknas dock rätten att påbörja gymnasiestudier efter
att de har fyllt 18 år enligt skollagen 29 kap. 2 och 3 §§ och rätten till vuxenutbildning inträder först när en person har blivit 20 år enligt 20 kap. 11 §.
När en elev blir åldersuppskriven och inte längre kan gå kvar i grundskolan i
Vara kommun finns det därför en risk att eleven kan bli helt utan utbildning i
upp till två år i väntan på att denne har rätt till vuxenutbildning. I Vara kommun finns det enligt Länsstyrelsen 33 asylsökande personer mellan 18-20 år
och som saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Av dessa finns tre
elever på IM-programmet, fyra elever på Alléskolan och en elev på Nästegårdsskolan.
För att dessa elever inte ska gå utan utbildning under lång tid bör asylsökande
elever ges samma möjlighet som elever folkbokförda i Sverige att påbörja en
gymnasieutbildning fram till och med att de har fyllt 20 år. För att förhindra
betydande ekonomiska kostnader i form av att elever från andra kommuner
skriver sig i Vara kommun för att ta del av gymnasieutbildning bör beslutet begränsas till de elever som uppnått 18 och 19 års ålder samtidigt som de var inskrivna i skolverksamheten i Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-04-04
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 53

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Therese Wellbrant (SD) yrkar på avslag.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring:
Beslutet ska endast gälla de asylsökande ungdomar som har anvisats till Vara
kommun av Migrationsverket samt de som varit inskrivna i Vara kommuns
skolverksamhet under 6 månader.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Therese Wellbrants
avslagsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden frågar om dennes ändringsyrkande kan bifallas och finner att
bildningsnämnden bifaller yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 40/2018

Antagande av samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg enligt förslag från Skaraborgs kommunalförbund daterat 2018-03-20.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun har 2018-03-20 mottagit ett förslag om samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg från Skaraborgs kommunalförbund. Förbundets styrelse har 2018-03-16 föreslagit förbundets medlemskommuner att
anta samverkansavtalet. Enligt bildningsnämndens reglemente är det bildningsnämnden som ansvarar för kommunens uppgifter inom gymnasieskolan.
Samverkansavtalet syftar till att säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan tillhandahålla ett brett och allsidigt utbud av utbildningar som på sikt bidrar till
kompetensförsörjningen i delregionen. Målet är även att en högre andel ska gå
vidare till högre utbildning och nå en högre måluppfyllelse. Slutligen ska avtalet
säkerställa att all utbildning vilar på en vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet samt att statusen för utbildningen höjs.
Tidigare samverkansavtal trädde i kraft 2015-01-01. En ökad förståelse för de
faktorer som påverkar elevernas val till gymnasiet samt en anpassad gymnasieorganisation har lett behov av förändringar i avtalet. Detta, samt andra ändringar av rutiner och nya lagar, har varit grunden för det nu reviderade samverkansavtalet. Det föreslagna avtalet gäller mellan 2018-01-01 och 2020-12-31.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 54
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-22
- Förslag från Skaraborgs kommunalförbund, 2018-03-20
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 39/2018

Remissvar om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Academy of Music
and Business, Vara
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar förslag till remissvar, daterat 2018-04-10, för överlämnande till Skolinspektionen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga remissvaret med följande skrivelse:
Enligt ansökan ska det finnas möjlighet för AMB att hyra ytterligare lokaler
från kommunen. Det finns dock inget avtal idag på att de ska få hyra ytterligare lokaler i Lagmansgymnasiet och vi ser ingen möjlighet att avvara ytterligare lokaler idag.
__________
Sammanfattning av ärendet
Academy of Music and Business Education Vara AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Academy of Music and Business i Vara kommun
från och med läsåret 2019/2020 (dnr: 32-2018:1171). Detta för att kunna erbjuda det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi.
För att Skolinspektionen ska kunna bedöma om etableringen kommer att ha
påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet har remiss
skickats till lägeskommunen samt dess grannkommuner. Bildningsnämnden i
Vara mottog remissen 2018-03-09.
I kommunens yttrande önskar Skolinspektionen en konsekvensbeskrivning av
ekonomiska, organisatoriska samt pedagogiska konsekvenser på lång sikt vid
start av den sökta utbildningen. Det önskas även svar på vilka kommuner och
förbund som Vara kommun har samverkansavtal med. Förutom detta har
Skolinspektionen ställt fyra specifika frågor som de önskar svar på.
Skolinspektionen önskar svar senast 2018-05-11.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 61
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-28
- Förslag från utredningssekreterare, 2018-03-28
- Remiss från Skolinspektionen, 2018-03-09

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga remissvaret med följande skrivelse:
Enligt ansökan ska det finnas möjlighet för AMB att hyra ytterligare lokaler
från kommunen. Det finns dock inget avtal idag på att de ska få hyra ytterligare
lokaler i Lagmansgymnasiet och vi ser ingen möjlighet att avvara ytterligare lokaler idag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner
att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med tillläggsyrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 39/2018

Remissvar om särskild variant av gymnasieutbildning vid Academy of Music and Business, Vara
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden antar förslag till remissvar, daterat 2018-03-28, för överlämnande till Skolinspektionen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga remissvaret med följande skrivelse:
Enligt ansökan ska det finnas möjlighet för AMB att hyra ytterligare lokaler
från kommunen. Det finns dock inget avtal idag på att de ska få hyra ytterligare lokaler i Lagmansgymnasiet och vi ser ingen möjlighet att avvara ytterligare lokaler idag.
__________
Sammanfattning av ärendet
Academy of Music and Business Education Vara AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business i
Vara kommun från och med läsåret 2019/2020 (dnr: 37-2018:1177). Detta för
att kunna erbjuda särskild variant inom ekonomiprogrammet med avvikande
kurser inom utrymmet för programfördjupningen och då riktad mot det estetiska området.
För att Skolinspektionen ska kunna bedöma om etableringen kommer att ha
påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet har remiss
skickats till lägeskommunen samt dess grannkommuner. Bildningsnämnden i
Vara mottog remissen 2018-03-09.
I kommunens yttrande önskar Skolinspektionen en konsekvensbeskrivning av
ekonomiska, organisatoriska samt pedagogiska konsekvenser på lång sikt vid
start av den sökta utbildningen. Det önskas även svar på vilka kommuner och
förbund som Vara kommun har samverkansavtal med. Förutom detta har
Skolinspektionen ställt två specifika frågor som de önskar svar på.
Skolinspektionen önskar svar senast 2018-05-11.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 62
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-28
- Förslag från utredningssekreterare, 2018-03-28
- Remiss från Skolinspektionen, 2018-03-09
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter yrkar följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga remissvaret med följande skrivelse:
Enligt ansökan ska det finnas möjlighet för AMB att hyra ytterligare lokaler
från kommunen. Det finns dock inget avtal idag på att de ska få hyra ytterligare
lokaler i Lagmansgymnasiet och vi ser ingen möjlighet att avvara ytterligare lokaler idag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Peter Jonssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner
att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med tillläggsyrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 37/2018

Remissvar om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet,
Skara
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslag till remissvar, daterat 2018-04-04, och överlämnar det till Skolinspektionen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Olinsgymnasiet i Skara AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Olinsgymnasiet i Skara kommun från och med läsåret 2019/2020 (dnr 322018:1057). Detta för att kunna erbjuda det estetiska programmet med inriktning dans samt estetik och media, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, fordons- och transportprogrammet med inriktning
personbil samt restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och
servering.
För att Skolinspektionen ska kunna bedöma om etableringen kommer att ha
påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet har remiss
skickats till lägeskommunen samt dess grannkommuner. Bildningsnämnden i
Vara mottog remissen 2018-03-09.
I kommunens yttrande önskar Skolinspektionen en konsekvensbeskrivning av
ekonomiska, organisatoriska samt pedagogiska konsekvenser på lång sikt vid
start av den sökta utbildningen. Det önskas även svar på vilka kommuner och
förbund som Vara kommun har samverkansavtal med. Förutom detta har
Skolinspektionen ställt fyra specifika frågor som de önskar svar på.
Skolinspektionen önskar svar senast 2018-05-11.
Beslutsunderlag
- Förslag från utredningssekreterare, 2018-04-04
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 63
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-24
- Remiss från Skolinspektionen, 2018-03-09
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 46
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Dnr 38/2018

Remissvar om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet, Skara
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslag till remissvar, daterat 2018-03-24, och överlämnar det till Skolinspektionen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Olinsgymnasiet i Skara AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid
Olinsgymnasiet i Skara kommun från och med läsåret 2019/2020 (dnr: 322018:1060). Detta för att kunna erbjuda det nationella programmet för hotell,
restaurang och bageri.
För att Skolinspektionen ska kunna bedöma om etableringen kommer att ha
påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet har remiss
skickats till lägeskommunen samt dess grannkommuner. Bildningsnämnden i
Vara mottog remissen 2018-03-09.
I kommunens yttrande önskar Skolinspektionen en konsekvensbeskrivning av
ekonomiska, organisatoriska samt pedagogiska konsekvenser på lång sikt vid
start av den sökta utbildningen. Det önskas även svar på vilka kommuner och
förbund som Vara kommun har samverkansavtal med. Förutom detta har
Skolinspektionen ställt sex specifika frågor som de önskar svar på.
Skolinspektionen önskar svar senast 2018-05-11.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 64
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-24
- Förslag från utredningssekreterare, 2018-03-24
- Remiss från Skolinspektionen, 2018-03-09
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 47
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Dnr 36/2018

Kameraövervakning på utsatta fastigheter
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att utreda möjligheter till
kameraövervakning utomhus, utanför skoltid, på kommunala fastigheter som i
hög grad utsätts för skadegörelse.
Reservationer

Peter Jonsson (M), Refaat Ibrahim (M), Per-Olof Persson-Lilja (L) och Therese
Wellbrant (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Jonssons beslutsyrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Peter Jonsson (M) har på bildningsnämndens arbetsutskott 2018-0313 § 48 lämnat in ett yrkande om utredning av kameraövervakning på vissa av
bildningsnämndens fastigheter.
Enligt yrkandet är det den kraftigt ökande skadegörelsen på kommunens fastigheter som har lett till behovet av kameraövervakning. Utifrån skadestatistik
nämns i yrkandet Torsbo fritidsgård och Alléskolan som de fastigheter där behovet är som störst.
Yrkandet nämner även möjligheten till kameraövervakning inomhus på högstadieskolor för att öka tryggheten.
Då ansvaret för fastigheter finns hos tekniska utskottet under kommunstyrelsen behöver eventuell utredning hanteras av dem.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 48
- Yrkande från ledamot, 2018-03-13
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut:
Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att utreda möjligheter till
kameraövervakning på kommunala fastigheter som i hög grad utsätts för skadegörelse samt inomhus på kommunens högstadieskolor.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Peter Jonssons (M)
beslutsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
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BIN § 48

Information om utköp av digitala verktyg
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2014 fattades politiskt beslut om att införa ”En till En” i Vara
kommuns grundskolor.
I samband med detta arbeta bildningsförvaltningen fram ett regelverk för lån
av elevdator och iPad. Samtidigt togs det fram regler gällande möjlighet till utköp av dator /iPad och förvaltningen beslutade då att denna möjlighet skulle
kunna bli aktuell.
Enligt förvaltningens bestämmelser skulle eleven, när denna avslutade skolår 3,
6 eller 9, erbjudas att köpa ut sin dator/iPad till rådande marknadsvärde. I annat fall skulle datorn/iPaden återlämnas till skolan.
Under våren 2016 erbjöds utköp för årskurs 9, då var det tre av cirka 180 familjer som nyttjade erbjudandet. Våren 2017 erbjöds utköp för årskurs 6 och
årskurs 9, då var det 13 av cirka 360 familjer som nyttjade erbjudandet.
Samtidigt innebär hanteringen av digitala verktyg som ska köpas ut omfattande
handpåläggning av förvaltningen. Det krävs en separat hantering jämfört med
övrigt återlämnande av digitala verktyg. Sedan krävs ominstallation, insamlande
av uppgifter för faktureringsunderlag, utlämning samt fakturering. Även laddaren som lämnas ut står för en stor kostnad som måste ersättas.
På grund av att få använder sig av erbjudandet och att det innebär en stor arbetsmässig och ekonomisk kostnad för förvaltningen kommer utköp inte att
erbjudas från och med våren 2018.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 55
- Sammanställning från IKT-strateg, 2018-03-27
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
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BIN § 49

Utseende av dataskyddsombud
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden utser Ulrika Helgesson, Göliska IT, till dataskyddsombud för bildningsnämndens verksamheter, med tillträde 2018-05-25.
2. Bildningsnämndens entledigar Emelia Larsson som personuppgiftsombud
för bildningsnämndens verksamheter, från och med 2018-05-25.
___________
Sammanfattning av ärendet
Kommunens samtliga nämnder har, i enighet med nuvarande personuppgiftslag (1998:204), utsett Emelia Larsson som personuppgiftsombud. Den 25 maj
2018 ersätts personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud,
vars främsta uppgift är att övervaka att dataskyddsförordningen efterlevs.
Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräcklig kunskap om
dataskydd samt få det stöd och befogenheter som krävs för att kunna utföra
uppdraget på ett effektivt och oberoende sätt. Inom Göliska ITs kommuner
har ett gemensamt dataskyddsombud tillika informationssäkerhetssamordnare
anställts.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 57
- Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2018-03-23
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 50
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Dnr 54/2016

Delegation av att teckna personuppgiftsbiträdesavtal, remittera ärenden samt fastställa
grundbelopp
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden delegerar till förvaltningschef att teckna förvaltningsövergripande personuppgiftsbiträdesavtal. Anmälan till nämnden ska ske genast.
2. Bildningsnämnden delegerar till enhetschefer att teckna enhetsspecifika personuppgiftsbiträdesavtal. Anmälan till nämnden ska ske genast.
3. Bildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att remittera ärenden till externa parter. Anmälan till nämnden ska ske genast.
4. Bildningsnämnden delegerar till ekonom att fastställa grundbelopp för fristående verksamhet efter begäran om enskilt beslut. Anmälan till nämnden
ska ske genast.
___________
Sammanfattning av ärendet
Utifrån det pågående arbetet med implementering av dataskyddsförordningen i
kommunens verksamheter har uppmärksammats att bildningsnämnden i nuvarande delegationsordning inte har delegerat beslutanderätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning och det behöver säkerställas att
biträdet behandlas personuppgifter på rätt sätt.
För att nämnden inte ska behöva fatta beslut om varje enskilt personuppgiftsbiträdesavtal bör ansvarig chef, antingen förvaltningschef eller enhetschef,
kunna teckna dessa typer av avtal.
Möjligheten att skicka ärenden på remiss till externa parter, såsom andra nämnder eller utomstående organisationer, är viktig för att hämta ytterligare underlag
kring ärenden. Detta sker vanligtvis i beredningen av ett ärende och därför bör
arbetsutskottet få delegation på att skicka dessa remisser för bildningsnämndens räkning.
Slutligen finns det även ett behov av att fastställa grundbeloppet till fristående
verksamheter. Bildningsnämnden fattar ett generellt beslut om grundbelopp
för samtliga fristående verksamheter i slutet av varje år. Dock har varje fristående verksamhet rätt att kräva ett enskilt beslut. Av effektivitetsskäl bör
denna typ av beslut därför delegeras till ekonom.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 58
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-28
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
- Förslag från utredningssekreterare, 2018-03-28
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 51
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Dnr 41/2018

Antagande av nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildningar, daterat 2018-03-22,
antas för att börja gälla från och med 2019-01-01.
2. Nuvarande samverkansavtal för Naturbruksutbildningar, upprättat 2005-1212, sägs upp för att sluta gälla 2018-12-31.
__________
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde 2018-02-23
§ 10 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att träffa nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar med Västra Götalandsregionen. I samband med detta ska kommunerna säga upp det nuvarande avtalet, som antogs
av Vara kommun 2005-12-12.
Västra Götalandsregionen har haft samverkansavtal om Naturbruksutbildning
med regionens kommuner sedan 1999. Avtalen grundar sig på skollagens
(2010:800) bestämmelser om att landsting/region får anordna utbildningar
inom jordbruk och innebär att det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för samtliga naturbruksutbildningar i regionen.
Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Avtalet hindrar dock inte att kommunerna själva kan anordna ett naturbruksprogram.
Kommunen och Västra Götalandsregionen står för vardera 50 procent av kostnaden där kommunen bidrar genom interkommunal ersättning och regionen
genom ägarbidrag/regionskatt. Kostnaden för utbildningen beräknas som
självkostnad för utbildningen.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-03 § 59
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-03-25
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds styrelse, 2018-03-22
- Förslag från Skaraborgs kommunalförbund, 2018-03-22
- Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Vara kommun,
2005-12-12
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
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BIN § 52

Redovisning av Bättre Vara-synpunkter för
kvartal 1, 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens har tagit del av rapporteringen av Bättre Vara-synpunkter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i
kommunen redovisas till respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvartalsvis.
Under årets första kvartal har det lämnats in 6 synpunkter som rör bildningsnämndens verksamheter.
En av synpunkterna är en fråga om hur kommunen arbetar mot elevers frånvaro i skolan. Synpunkten har besvarats av elevhälsochef.
Två av synpunkterna gällde elevers tillgång till matsalen på Lagmansgymnasiet i
samband med att Konserthuset hade ett event. Dessa har rektor på gymnasiet
besvarat.
En fjärde synpunkt önskade att de som arbetade inom förskolan skulle få kostnadsfria pedagogiska måltider. Bildningschef har besvarat synpunkten.
Den femte synpunkten hade åsikter om elevhälsans arbete varpå elevhälsochefen svarade och bad personen kontakta elevhälsochefen eller bildningschefen
direkt.
En annan synpunkt föreslog att biblioteket skulle kunna ha en filial på konditoriet i Levene. Bildningsnämndens ordförande har besvarat synpunkten.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-04-04
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 53
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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 ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2018-0130 § 8. 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: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.238 5.4.3 Yttrande för elev som vill gå i gymnasiesärskola i annan kommun
2018.239 5.4.3 Yttrande för elev som vill gå i gymnasiesärskola i annan kommun
2018.240 5.4.3 Yttrande för elev som vill gå i gymnasiesärskola i annan kommun
2018.241 5.4.3 Yttrande för elev som vill gå i gymnasiesärskola i annan kommun
Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.246 4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
grundskola
2018.247 4.1.8 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
grundskola
2018.298 3.1.3 Beslut om mottagande i förskola för barn från annan
kommun
2018.299
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2018.341
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
2018.362
1.9 Yttrande till domstol eller annan myndighet
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.262
2.4 Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med annan huvudman
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
2018.263

2.4

26

Beslut om tilläggsbelopp för elev i verksamhet med annan huvudman
Delegat: Skolskjutshandläggare Yvonne Carlson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.307
2.8 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.350 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.365
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.366
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.367
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.368
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-04-04
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
BIN § 54

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 Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.288 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2018.332 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2018.353 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
Anmälare: Rektor Anna-Lena Claesson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.354 Elev i årskurs 4 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-04-04
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-04-06
__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-04-10
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BIN § 55

Information från förvaltningen
Arbetsmiljöverkets inspektioner Alléskolan och Levene förskola
Tekniska förvaltningen har nu genomfört en luftmätning på Alléskolan efter
Arbetsmiljöverkets föreläggande mot luftkvalitén i lokalen. Mätningarna har
inte kunnat hitta några problem med luftkvalitén. Svar kommer nu att skickas
in till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets inspektion på Levene förskola är nu avslutad. Det kommer
att sättas upp ljudabsorbenter i lokalen och löfte om detta har getts till Arbetsmiljöverket.
Rektorstjänst Larv-Tråvad
Det har pågått en diskussion kring eventuell annons för rektorstjänst på LarvTråvads skolor då uppdraget för nuvarande tillförordnad tjänst löper ut snart.
Då det kommer att ske en organisationsförändring med mer renodlade tjänster
någon gång under hösten blir det svårt att annonsera efter en grundskolerektor
ifall uppdraget kan komma att ändras.
En samverkan kring förlängning av tillförordnad rektorstjänst kommer därför
att ske.
__________

Utdragsbestyrkande

