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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
BIN § 56

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

Ytterligare beslutsärende § 73 ”Kurser och konferenser” tillkommer

__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
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BIN § 57

Uppföljning: Kommunala aktivitetsansvaret
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9 § ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen. Det innebär att hemkommunen löpande under året
ska hålla sig informerad om hur ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning eller
motsvarande håller sig sysselsatta.
Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder för
att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Det ska även
föras ett register över de berörda ungdomarna.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret finns idag 102 ungdomar, varav 54
finns inskrivna på IM-programmet.
Efter detta återstår alltså 48 ungdomar där kommunen har gjort en uppsökande verksamhet för att få reda på vad ungdomarna gör och erbjudit aktiviteter vid behov:
-

10 stycken har inte kunnat nås, varav 1 är under 18 år
15 stycken arbetar, både med tillsvidareanställning och timanställning.
11 stycken har ingen sysselsättning men där det planeras för åtgärder
6 stycken finns i en pågående åtgärd
3 stycken har annat/personlig skäl för att de inte har en aktivitet
2 stycken går på särskolans 4 år.
1 stycken har okänd anledning

Beslutsunderlag
- Sammanställning från barn/ungdomskonsulent, 2018-04-11
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48/2018

Familjecentral i Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att i samverkan med socialnämnden och Närhälsan
inrätta en familjecentral i Vara kommun.
Ovanstående förutsätter att socialnämnden och Närhälsan fattar erforderliga
beslut om inrättandet av en familjecentral med nämnda samverkansparter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas och utbyta
erfarenheter. Där finns kompetens i nära samverkan som är lättillgänglig och
snabbt går att nå. En plats för alla oberoende av ekonomiska förutsättningar,
kulturtillhörighet, etnicitet osv.
En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst med förebyggande arbete. Syftet är att främja skyddsfaktorer och
minska riskfaktorer.
Flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans kring barnfamiljen. Genom
samordning av resurser på huvudmannanivå samt samlokalisering av verksamheterna underlättas möjligheten till samarbete och samverkan
Då Vara kommun inte har någon familjecentral föreslås nu kommunen startar
upp en familjecentral tillsammans med bildningsnämnden och Närhälsan i
Vara. Detta förutsätter att bildningsnämnden och Närhälsan antar likvärdiga
beslut om införande av familjecentral.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 75
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-04-30
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54/2016

Revidering gällande antagande av nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens beslutspunkt 1 från 2018-04-10 § 51 gällande antagande
av nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar upphävs.
2. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildningar, daterat 2018-04-24,
antas för att börja gälla från och med 2019-01-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fattade 2018-04-10 § 51 beslut om att anta förslag till nytt
samverkansavtal för Naturbruksutbildningar samt att säga upp nuvarande avtal.
Det har efter detta visat sig att det inte var det senaste revideringen av avtalet
som nämnden fattade beslut om på sitt sammanträde. För att rätt avtal ska
upprättas av Vara kommun behöver nämnden därför fatta ett nytt beslut för
det senaste avtalet.
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
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 76
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-05-03
- Förslag från Skaraborgs kommunalförbund, 2018-04-24
- Protokollsutdrag från bildningsnämnden, 2018-04-10 § 51
Utdragsbestyrkande
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Dnr 53/2018

Anpassning av Pentahallens lokaler för skolverksamhet
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie kring anpassning av
Pentahallens lokaler för skolverksamheten inför bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda eventuella uppgörelser med AMB gällande hyra av idrottshall.
__________
Sammanfattning av ärendet
I och med att Torsgårdsskolan kommer att färdigställas kommer det att finnas
ett ökat behov av Pentahallens lokaler i framtiden. Från och med vårterminen
2019 har Torsgårdsskolans förskoleklass samt årskurserna 1 och 2 behov av idrottslektioner i Pentahallen. Från och med höstterminen 2019 utökas behovet
än mer då även årkurs 3 kommer att ha behov av lokalerna.
En arbetsgrupp bestående av företrädare för stiftelsen, idrottslärare, rektorer
samt föreningssamordnare har kartlagt behov för framtiden.
Idag är Pentahallen främst en bollsportshall och för att tillgodose läroplanens
mål i idrott och hälsa behöver hallen utrustas med både lösa och fasta inventarier. För att alla lektioner ska få plats finns det även behov av att kunna dela
upp hallen i två delar genom en ridåvägg och på så sätt ha parallell undervisning.
Det finns även behov av att stiftelsen prioriterar förskola, grundskola och Lagmansgymnasium som hyresgäster under skoltid för att eleverna ska kunna nå
sina mål i idrott och hälsa.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-16 § 71
- Sammanställning från rektor, 2018-04-27
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 61

Uppföljning: Sektorsprogrammen inom bildningsnämnden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2017-12-05 § 148 beslutat att det i nämndens ärendeplan ska finnas en uppföljning av hur bildningsnämnden arbetar med sektorsprogrammen.
Kommunfullmäktige har 2015-06-15 antagit så kallade sektorsprogram som ska
gälla under 2016-2019. I sektorsprogrammen anges viktiga frågor som ska gå
tvärs igenom kommunens samtliga förvaltningar. Dessa sektorsprogram är
Kultur, Entreprenörskap, Internationalisering, Folkhälsa samt Miljö.
Varje enhet inom bildningsförvaltningen har beskrivit hur de arbetar med sektorsprogrammen i sin arbetsplan. En arbetsplan är en konkretisering av hur enheten ska arbeta för att nå de politiskt satta mål som finns. Dessa mål består
förutom sektorsprogrammen även av nämndens verksamhetsplan.
En sammanställning av hur bildningsförvaltningens enheter har planerat att arbeta med sektorsprogrammen under 2018, enligt deras arbetsplaner, har tagits
fram och redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 74
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-05-02
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 25/2018

Antagande av kontrollplan för egen kontroll
2018
Bildningsnämndens beslut
Förslag på kontrollplan för egen kontroll, daterad 2018-04-30, antas för att
gälla under 2018.
__________
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Kommunstyrelsen (§ 134) har uppdragit åt kvalitetsstrategen att ta fram en ny
systematik för det interna kontrollarbetet, där den interna kontrollplanen baseras på en för året unik riskanalys. 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 särskilt fokus på i kontrollplanen under respektive år.
Bildningsnämndens riskanalys för 2018 har tagits fram av en referensgrupp
inom förvaltningen. Denna har sedan kommunicerats med förvaltningens ledningsgrupp och antagits av bildningsnämnden 2018-02-27 § 16.
Riskanalysen 2018 innefattar risker kring barn/elever med särskilt behov av
stöd, personalens arbetsmiljö, anmälan om kränkande behandling samt
barn/elevers säkerhet. De risker som har redan har inbyggda kontroller har
inte tagits med i riskanalysen.
Utifrån den beslutade riskanalysen har en kontrollplan tagits fram. I kontrollplanen finns ytterligare beskrivning av hur kontrollen av riskerna ska ske samt
hur de ska rapporteras.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 67
- Tjänsteskrivelse från kvalitetsstrateg, 2018-04-30
- Förslag från kvalitetsstrateg, 2018-04-30
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50/2018

Kulturpris 2018
Bildningsnämndens beslut
Ann Taubermann och Jonas Eriksson tilldelas 2018 års kulturpris med följande
motivering:
Under 19 års tid har Ann och Jonas helhjärtat engagerat sig för ungdomar med
funktionsvariationer genom att bilda och leda gruppen Stjärnskott.
Ann och Jonas gör det möjligt för ungdomar att få förverkliga sina drömmar
om att få bli stjärnor för en stund! Många har varit med från start och se deras
fantastiska utveckling från blyga och osäkra personer till att idag utstråla självsäkerhet och glädje på scenen.
Ungdomar med funktionshinder är ofta en grupp som glöms bort i samhällets
utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Tack vare Ann och Jonas har ett 15 tal
ungdomar kunnat träffas en gång i veckan och syssla med det bästa de vet –
nämligen att få sjunga, dansa och uppträda. Till en början i en mycket blygsam
omfattning till att idag göra bejublade framträdanden på Sommarkvällar på
Slätten, Jordgubbens dag och i Konserthuset mm. De är dessutom ett bra varumärke för Vara Kommun och visar också upp vad människor med funktionsvariationer kan åstadkomma med lite ledning av engagerade personer då man
nu uppträder även utanför kommunens gränser. tex Grästorps kulturvecka,
Herrljunga med mera.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1991 utser Vara kommun, i samarbete med Sparbanken Skaraborg, årligen en kulturpristagare. Detta pris går till en person (eller flera) som i Vara
kommun utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet, där idrott och friluftsliv
också ingår. Endast den som är bosatt eller har annan påtaglig anknytning till
kommunen kan erhålla priset.
Viktiga vägledande kriterier vid utdelandet av kulturpriset är att personen har
en nyckelposition i det lokala sammanhanget eller en roll som mentor. Engagemang på lokal och regional/nationell nivå ses också som viktigt. Att personenens engagemang har en fördelning över olika grenar/utryck och ett genusperspektiv är också viktiga vägledande kriterier vid beslutet.
Förutom ära och diplom mottar vinnaren även 6 000 kronor i prispengar, vilket lämnas av Sparbanken Skaraborg.
Det är bildningsnämnden som beslutar om vem som tilldelas priset och prisutdelningen kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 68
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-05-03
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN
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2018-05-16
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-05-03
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 26/2018

Kulturstipendium 2018
Bildningsnämndens beslut
1. Sofia Lundbäck tilldelas 2018 års kulturstipendium med inriktning inom
konstnärskap. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
2. Elvira Larsson tilldelas 2018 års kulturstipendium med inriktning inom idrott/friluftsliv. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1980 delar Vara kommun ut två kulturstipendier. Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra
ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.
Det delas ut två kulturstipendier; ett till person som är aktiv inom idrott eller
friluftsliv och ett till person som är aktiv inom konstarterna. För att kunna få
stipendiet krävs att personen är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.
Stipendiesumman för respektive stipendium är 10 000 kronor.
Det är bildningsnämndens som beslutar vem som kommer att få stipendierna
och utdelning av dem kommer att ske på nationaldagsfirandet den 6 juni.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 69
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-05-03
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-05-02
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-05-02
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 65

Uppföljning: Barnomsorg inför HT 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Inför hösten 2018 finns det platser kvar på de flesta av de kommunala förskolorna i kommunen. Totalt finns en kapacitet på 675 platser i på de kommunala
förskolorna och antalet inskrivna barn just nu inför hösten är 607 stycken. Det
finns alltså totalt 68 platser kvar inom den kommunala verksamheten.
På de fristående förskolorna finns en kapacitet på 202 platser. Vissa av dessa
förskolor har en överskrivning inför hösten men totalt finns det 3 platser kvar
bland dessa förskolor.
Barn födda år 2017 men som inte har skrivits in i barnomsorgskön än är 76
stycken i kommunen.
Även om det finns platser kvar i kommunen finns det en skillnad mellan förskolorna i de olika orterna. Vedums förskola samt Torsgårdens förskola är
fyllda medan endast ett fåtal platser finns kvar på Arentorps, Frejgårdens och
Tråvads förskolor. Kvänum förskola har plats för 37 barn till medan Levene
förskola har plats för 16 barn till.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från barnomsorgsansvarig, 2018-05-09
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 70
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 38/2017

Delårsrapport januari-april 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens delårsrapport april 2018 överlämnas till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling i kommunfullmäktige.
Protokollsanteckningar

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Varför har man inte startat en arbetsgrupp kring förstudie av Larvs skola?
Refaat Ibrahim (M) lämnar följande protokollsanteckning:
När ska man börja och när ska man sluta renovera i Larv-Tråvad?
__________
Sammanfattning av ärendet
Årets första tertial, januari-april 2018 har ett underskott på -1 508 tkr.
Det finns flera faktorer till delårets resultat; ökande modulkostnaderna för tillfälliga lokalhyror, dyrare skolskjutskostnader på grund av indexuppräkning och
särskoleplaceringar, både externa men också interna i form av fyra nya elever
på Särskolan i Vara. Kostnaden för personal är högre för perioden än budgeterade, dels för att insatser riktat till barn med särskilda behov krävs samt att personalkostnaderna ökar generellt vid rekrytering av behörig personal.
Prognosen för hela verksamhetsåret 2018 beräknas bli ett överskott på
+1 374 tkr. I prognosen är hänsyn tagen till avstämning av den centrala resursfördelningsmodellen. Faktorer som påverkar prognosen är bland annat Alléhallens inställda ombyggnation samt att bidrag och extern finansiering ökar. På
kostnadssidan beräknas fortfarande personalkostnader vara höga, dels som resurs till barn med särskilda behov, dels ökade kostnader vid nyrekryteringar
samt att kvaliteten påverkas i hög grad med minskad personaltäthet.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från ekonom, 2018-05-09
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-09 § 72
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-05-08
- Delårsrapport från ekonom, 2018-05-08
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 77/2017

Uppföljning: Ansökningar till gymnasiet inför
programstart 2018/2019
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
Sammanfattning av ärendet
Omvalsperioden inför gymnasiestart 2018/2019 stängde 2018-05-15. Nedan
följer en sammanställning över antalet förstavalsansökningar till respektive valbart program:
Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Totalt

Antal platser
16
16
28
16
14
14
14
24
24
166

Antal 1:a val
15
19*
24
16
21*
17*
11
10
15
148

*Programinriktat individuellt val inräknat.

Sedan den första valperioden har antalet förstavalssökande till Lagmansgymnasiet ökat från 132 till 148. Motsvarande siffror inför läsåret 2017/2018 var 137.
Så gott som samtliga program har sett en ökning av antalet förstahandssökande
och den största ökningen har skett på El- och energiprogrammet samt Byggoch anläggningsprogrammet.
Ovanstående är endast antalet förstahandssökande, antalet antagna skiljer sig åt
på grund av behörigheter och översök på andra gymnasieskolor. Antalet antagna efter den första valperioden är därför 85 stycken. Det finns dock möjlighet för de som inte är behöriga att läsa in betygen inför läsårsstarten.
Från andra kommuner är det 66 stycken som har ansökt till någon av gymnasieskolorna i Vara kommun, både till Lagmansgymnasiet och till den fristående
gymnasieskolan Academy of Music and Business.
Förhoppningen är att antagningssiffrorna kommer att öka ytterligare under
sommaren och under hösten.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
BIN § 68
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Dnr 49/2018

Kvalitetsredovisning vuxenutbildning 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Campus Västra Skaraborg inrymmer vuxenutbildning i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara. Lidköpings kommun är huvudman för utbildningen
och har samverkansavtal med övriga kommuner.
Under 2017 var det totalt 1 262 inskrivna kursdeltagare från Vara kommun
som studerade på någon form av vuxenutbildning. Om kursdeltagaren deltagit
på flera kurser har den räknas flera gången i dessa siffror.
För vuxenutbildning på grundskolenivå var det 157 kursdeltagare varav 25
stycken valde att avbryta sina studier i förtid. Motsvarande siffra för vuxenutbildning på gymnasienivå var 373 stycken varav 134 valde att avbryta studierna.
På yrkesprogram var det 290 kursdeltagare varav 43 valde att avbryta studierna.
För Svenska för Invandrare (SFI) var det 390 stycken inskrivna och 78 valde
ett tidigt avbrott. På särskild utbildning för vuxna (Särvux) studerade 52 deltagare och 3 valde att avbryta studierna.
Kurserna SFI samt särskild utbildning för vuxna finns förlagda till Vara kommun och här studerade 167 respektive 14 stycken under 2017.
Beslutsunderlag
- Redovisning från Campus Västra Skaraborg, 2018-04-23
- Redovisning från Campus Västra Skaraborg, 2018-04-23
- Redovisning från Campus Västra Skaraborg, 2018-04-23
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
BIN § 69
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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 2018-0410 § 50. 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: Skolskjutshandläggare Yvonne Carlson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.376
2.7* Beslut om skolskjuts vid eget val av skola
Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.468
1.10 Yttrande till domstol eller annan myndighet
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.495
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.496
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.497
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Arbetsutskott
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.498
1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser
*tidigare delegationsordning
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-05-11
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
BIN § 70

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
2018.413 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2018.488 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
Anmälare: Tf. rektor Carina Eriksson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.419 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
2018.420 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt samt
utsatts för hot och våld
2018.457 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-05-11
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-05-11
__________

Utdragsbestyrkande

18

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
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BIN § 71

Information från förvaltningen
Processen kring ny bildningschef
Nuvarande rektor på Arentorp skola och förskola; Anna-Lena Klasson, kommer att gå in som tillförordnad bildningschef under sommaren fram till att ny
ordinarie bildningschef är på plats. Förhoppningen är att en ny ordinarie bildningschef ska kunna tillträda sin tjänst 1 september.
Processen för att rekrytera den nya bildningschefen har startat och annonsering
har startat.
Nuvarande bildningschef har börjat skriva ner sina tankar kring den nya ledningsorganisationen inom förvaltningen för att den nya bildningschefen ska få
ta del av dessa tankar.
Fastighetsprojekt
Ansvariga rektorer är nu tillsatta för sina respektive fastighetsprojekt där en
förstudie ska genomföras. Dessa kommer att ansvara för förstudien innan
denna presenteras till nämnden. Först efter detta steg kommer tekniska förvaltningen att ta över ansvaret.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
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BIN § 72

Övriga ärenden
Möte om tävlingscykling i Ryda
Ordföranden informerar om möte med Ryda SK, LRF, markägarrepresentanter samt cykelrepresentanter.
Det finns en oenighet mellan markägare och cyklister gällande nyttjandet av befintliga spår. På mötet skedde en diskussion kring hur problematiken ska lösas
men denna diskussion kommer att fortgå.
Hyressättningen för Sprinten och Lagmansgymnasiet
Peter Jonsson (M) efterfrågar svar på tidigare fråga från bildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-14 § 164 gällande hyressättningen för Lagmansgymnasiet
och Konserthuset i och med Sprinten-projektet. Frågan lydde 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 informerar att frågan överlämnats till tekniska förvaltningen som
ska ge ett svar.
Renovering på Alléskolan
Peter Jonsson (M) efterfrågar svar på tidigare fråga från bildningsnämnden
2017-12-05 § 158 gällande konsekvenser av att renoveringen på Alléskolan
dröjt. 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 informerar att frågan överlämnats till tekniska förvaltningen som
ska ge ett svar.
Renoveringsbehovet på Alléskolan och Nästegårdsskolan
Peter Jonsson (M) undrar kring när uppdraget om renoveringsbehov på Alléskolan och Nästegårdsskolan ska lyftas i arbetsutskottet.
Bildningschef svarar att en grupp är tillsatt som ska undersöka detta och förhoppningen är att redovisningen ska ske så snart som möjligt.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-05-16
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BIN § 73

Kurser och konferenser
Bildningsnämndens beslut
Alla partier representerade i nämnden ges möjlighet till en plats för en av
nämndens ledamöter för deltagande på digitaliseringsdagen i Skaraborg 201809-27.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens arbetsutskott fattade 2018-05-09 § 79 beslut om att arbetsutskottet ges rätt att delta på digitaliseringsdagen i Skaraborg 2018-09-27.
Enligt bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2018-04-10 § 50, har
arbetsutskottet delegation på att besluta kring förtroendevaldas deltagande i
kurser och konferenser.
Ledamot i bildningsnämnden har nu lyft en önskan om att hela nämnden ska
ges möjlighet att delta i kursen och därför finns följande kurs att ta ställning till:
1. Digitaliseringsdagen i Skaraborg
Arrangör: Skaraborgs kommunalförbund
Datum: 2018-09-27, heldag
Plats: Gothia Science Park, Skövde
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Per-Olof Persson-Lilja (L) yrkar följande beslut:
Alla partier representerade i nämnden ges möjlighet till en plats för en av
nämndens ledamöter för deltagande på digitaliseringsdagen i Skaraborg 201809-27.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om Per-Olof Persson-Liljas beslutsyrkande kan bifallas
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande

