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BIN § 145   Dnr 78/2018 

Redovisning av konsekvensbedömning för 

sammanslaget låntagarregister inom V6 

Bildningsnämndens beslut 

1. Konsekvensbedömningen, daterad 2018-10-23, som tagits fram i samband 
med Västra Skaraborgs folkbiblioteks sammanslagning av låntagarregister 
godkänns. 

 
2. Bildningsnämnden bedömer att konsekvenserna för personuppgiftsbehand-

ling av ett sammanslaget låntagarregister inom V6 är godtagbara och går vi-
dare med projektet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2018-09-25 § 112 fick förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en konsekvensbedömning gällande personuppgiftsbe-
handling i ett sammanslaget biblioteksdatasystem inom V6-området. Detta 
med hänsyn till kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

En konsekvensbedömning syftar till att ta reda på vilka risker som finns med 
att behandla personuppgifter, ta fram rutiner och åtgärder för att bemöta dessa 
risker samt visa att dataskyddsförordningens krav uppfylls. 

Konsekvensbedömningen för ett sammanslaget låntagarregister visar att per-
sonuppgiftsbehandlingen sannolikt inte leder till högre risk för personers rättig-
heter och friheter när kommunerna vidtar de åtgärder som de åtagit sig att ge-
nomföra.  

Bildningsnämndens dataskyddsombud har övervakat genomförandet av konse-
kvensbedömningen och dennes bedömning är att dataskyddsförordningens 
krav är uppfyllda. Då konsekvensbedömningen inte visar på någon högre risk 
för personers rättigheter och friheter bör projektet med ett sammanslaget lån-
tagarregister fortsätta. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12 § 157 
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2018-11-01 
- Konsekvensbedömning från projektledare, 2018-11-01 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-11-27 3 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 146   Dnr 78/2018 

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar 

för gemensamt låntagarregister 

Bildningsnämndens beslut 

1. Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar för gemensamt låneregister, da-
terat 2018-10-23, antas och kulturchef får rätt att skriva under det för nämn-
dens räkning. 

 
2. Kulturchef utses till representant i samarbetsgruppen omnämnt i avtalet 

med uppdrag att för nämndens räkning utföra de uppgifter som ankommer 
på representanten enligt avtalet. 

 
3. Kulturchef delegeras ansvar att vid behov avtala om tillägg till avtalet för 

nämndens räkning, under förutsättning att det gäller mindre tillägg som inte 
är av principiell karaktär. 

Eventuella avtalstillägg ska meddelas nämnden omgående. 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera delegationsordningen med detta. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

2016 beslutades att biblioteken inom V6-samarbetet ska gå samman i ett och 
samma biblioteksdatasystem.  Syftet med sammanslagningen är att förbättra 
tillgången på medier för låntagare i V6-kommunerna, med särskilt fokus på 
mångspråk och kurslitteratur. Syftet är också att skapa en likvärdighet kommu-
nerna emellan genom att införa gemensamma låneregler.  

Ett gemensamt biblioteksdatasystem innebär också ett gemensamt låneregister. 
Syftet med detta avtal är att bestämma att kommunerna inom V6-samarbetet  
har ett gemensamt ansvar för att hantera personuppgifterna i detta gemen-
samma låneregister på ett korrekt sätt enligt Dataskyddsförordningen. Syftet är 
också att reglera hur det gemensamma personuppgiftsansvaret ska fördelas.  

Genom att upprätta avtalet säkerställs att personuppgiftsansvar hanteras på ett 
korrekt sätt i det gemensamma låntagarregistret. För att underlätta hanteringen 
bör kulturchef ges rätt att skriva under avtalet och även delegeras rätt att kunna 
avtala om eventuella mindre tillägg till avtalet. Kulturchef bedöms även vara 
den bäst lämpade personen att vara bildningsnämndens representant i samar-
betsgruppen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12 § 158 
- Tjänsteskrivelse från kulturchef, 2018-10-26 
- Avtalsförslag från projektledare, 2018-10-23 

___________  
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BIN § 147   Dnr 21/2018 

Utvecklingsstöd till Ryda Skidklubb för utökat 

motionsspår vid Almesåsens motionsanlägg-

ning 

Bildningsnämndens beslut 

Ryda Skidklubb beviljas stöd till utveckling på 82 510 kronor för utökat 
motionsspår vid Almesåsens motionsanläggning. 

Föreningen ska inkomma med en redovisning av projektet senast 2018-12-31, 
varpå utbetalning sker. 

Medelanvisning: Föreningsstödet Stöd till utveckling i 2018 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ryda Skidklubb har inkommit med en generell ansökan om bidrag på 102 000 
kronor till bildningsnämnden 2018-11-05.  

Ansökan gäller ett utökat motionsspår vid Almesåsens motionsanläggning. Det 
är ett spår på fem kilometer som kommer att utökas med en ytterligare kilome-
ter, varav 360 meter är nyanläggning av ett helt nytt spår. Det är för kostnaden 
för dessa 360 meter som föreningen söker stöd för. I kostnaden ingår bland 
annat maskinhyra, grus och arbetskostnad. Detta ger ett spår som är ca 6,5 km 
långt istället för 10 km-spåret. 

Bildningsnämnden kan endast ge stöd till föreningar utifrån de föreningsstöd 
som kommunfullmäktige beslutat om. Det bedöms att ansökan gäller för-
eningsstödet Stöd till utveckling då åtgärden kommer att utveckla föreningens 
verksamhet. 

Under 2018 finns totalt 82 510 kronor kvar i föreningsstödet Stöd till  
utveckling. Då föreningen har meddelat att de vill börja med arbetet under 
2018 föreslås att föreningen får denna kvarvarande summa i utvecklingsstöd då 
det även bedöms vara en prioriterad åtgärd för stödet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12 § 162 
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2018-11-07 
- Ansökan från Ryda Skidklubb, 2018-11-05 

__________  
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BIN § 148   Dnr 102/2018 

Samverkansavtal för vuxenutbildning i 

Skaraborg 2019-2020 

Bildningsnämndens beslut 

Förslaget till samverkansavtal för vuxenutbildning i Skaraborg 2019-2020, date-
rat 2018-10-15, antas. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen i kommunalförbundet Skaraborg har på sitt sammanträde 2018-09-14 
§ 68 rekommenderat medlemskommunerna att anta ett nytt samverkansavtal 
för vuxenutbildning i Skaraborg. Dessa avtal gäller två år i taget och det nuva-
rande avtalet går ut 2018-12-31. 

Syftet med avtalet är att erbjuda ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa ut-
bildningar. Detta utifrån den studerandes och arbetsmarknadens behov samt 
kommunernas ekonomiska förutsättningar. Avtalet omfattar samtliga former 
av kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, Svenska för in-
vandrare (SFI), yrkeshögskoleutbildningar, validering, uppdragsutbildning samt 
högskolekurser/program på distans. 

Förändringarna i avtalet består bland annat av ett förtydligande kring ekono-
miska villkor och förutsättningar. Bland annat ska kommunerna enligt avtalet 
avsätta 25 % av sin del av statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning på 
gymnasial nivå till Yrkesbyrån. Det har även tillkommit en bilaga till avtalet 
som gäller kvalité. Detta förtydligar ansvaret kring statistik, undersökningar 
samt utvecklingsområden. 

Avtalet kommer att gälla mellan 2019-01-01 och 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12 § 160 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-02 
- Avtalsförslag från Skaraborgs kommunalförbund, 2018-10-15 
- Avtal från Skaraborgs kommunalförbund, 2017-06-11 

__________  
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BIN § 149   Dnr 27/2018 

Bildningsnämndens detaljbudget 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar förslag på detaljbudget 2019, daterad 2018-11-16, och 
överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Reservation 

Elin Härling (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På sitt sammanträde 2018-06-11 § 57 har kommunfullmäktige beslutat nämn-
dernas budgetramar för 2019. För bildningsnämnden beslutades om en drifts-
ram på 404 107 tkr och en investeringsram på 5 800 tkr. 

Efter detta har det tillkommit fördelning av lönerevision för 2018 som ger 
nämnden en total ram på 411 703 tkr. 

Ett förslag har nu tagits fram där resurser har tillförts de olika verksamheterna 
efter resursfördelningsprincip samt tidigare beslutade prioriteringar. 

Beslutsunderlag 

- Budgetförslag från ekonom, 2018-11-16 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12 § 159 
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-11-06 
- Fördelningsmodell från ekonom, 2018-11-06 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Elin Härling (SD) yrkar följande tillägg: 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera bildningsnämndens detaljbudget med 
följande ändringar innan den går vidare till kommunstyrelsen för kännedom: 

- Lägga till ”Ha personal som talar god svenska” som en servicedeklarat-
ion för Barnomsorg samt Grundskola 

- Ändra så att kosten åtar sig att endast servera specialkost vid medi-
cinska skäl efter inlämnad ansökan kompletterad med intyg från sjuk-
vård som en servicedeklaration för Kosten 

- Lägga till att kosten alltid serverar vegetariskt kost som ett alternativ 
som en servicedeklaration för Kosten 

- Lägga till att kosten åtar sig att servera frukt minst en gång under skol-
dagen som en servicedeklaration för Kosten 
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- Lägga till väg 187 i Skolskjutsens servicedeklaration ”Skolskjuts åtar sig 
att att elever i förskoleklass t.o.m årskurs 6 inte behöver gå längs eller 
korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen” 

- Lägga till att skolskjuts åtar sig att elever kan färdas säkert med sittplat-
ser för alla som en servicedeklaration för Skolskjuts 

- Lägga till att ”Grundskolan åtar sig att: Vi gör allt vi kan för att all verk-
samhet vid skolorna ska vara drogfri och fri från våldstendenser. I före-
byggande syfte ska bildningsnämnden förespråka att högstadie- och 
gymnasieskolorna genomsöks med narkotikahund minst två gånger per 
år” som en servicedeklaration för Grundskolan 

Elin Härling (SD) yrkar följande tillägg: 

Åldersuppskrivna, vuxna ensamkommande ska inte erbjudas vidare utbildning 
på Lagmansgymnasiet utan hänvisas till arbete och/eller vuxenutbildning. 

Elin Härling (SD) yrkar följande tillägg: 

Ett vårdnadsbidrag införs på 3 000 kr/månad till de familjer som väljer att an-
vända detta istället för övrig barnomsorg. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Elin Härlings samtliga yrkanden kan behandlas som ett 
eget budgetförslag och finner att en enig nämnd godtar detta. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Elin Härlings bud-
getförslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

__________  
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BIN § 150   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

__________ 

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 2018-06-
12 § 79. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som 
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden: 

Delegat: Bildningschef Dzenan Mahic 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.1125 1.10 Yttrande domstol eller annan myndighet 

2018.1131 1.12 
Undertecknande av förvaltningsövergripande person-
uppgiftsbiträdesavtal – ILT Inläsningstjänst AB 

2018.1197 1.12 
Undertecknande av förvaltningsövergripande person-
uppgiftsbiträdesavtal – Zcooly AB 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-11-21 

__________ 
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BIN § 151   Dnr 2/2018 

Redovisning av anmälningsärenden samt 

ärendebalans 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen av anmälningsärenden samt 
ärendebalans. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden: 

Anmälare: Rektor Per Lundh 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1072 
Elever i årskurs 7 på Nästegårdsskolan har blivit utsatta för 
hot/våld 

Anmälare: Rektor Harald Lundqvist 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1148 Elev på Lagmansgymnasiet har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1191 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1192 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1193 Elever i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatta för hot/våld 

2018.1194 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1195 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1196 Elever i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatta för hot/våld 

Anmälare: Rektor Anna-Lena Klasson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1198 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1199 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har blivit utsatt för hot/våld 

2018.1200 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-11-21 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-11-21 

__________  
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BIN § 152 

Information från förvaltningen 

Hantering av mänskliga kvarlevor på skolorna 

Det har uppmärksammats att vissa skolor har mänskliga kvarlevor som använts 
i undervisningen. Frågor har ställts kring hanteringen av detta och kommunens 
kulturstrateg har gjort en utredning kring detta. 

I nuläget finns mänskliga kvarlevor på Alléskolan i form av ett skelett och en 
skalle. Förvaltningen kommer att arbeta fram en rutin för hur just mänskliga 
kvarlevor ska behandlas och om de ska finnas kvar i undervisningen eller om 
de ska avyttras på lämpligt sätt. 

Pågående organisationsförändring 

Det har samverkats med fackliga representanter kring de nya verksamhetsche-
ferna som ska tillsättas.  

Nuvarande rektor på Lagmansgymnasiet; Harald Lundqvist, kommer att kon-
verteras till en verksamhetschef för gymnasiet. På Lagmansgymnasiet är även 
tanken att det ska finnas två ordinarie rektorer istället för en ordinarie och en 
biträdande rektor. 

Samtidigt kommer nuvarande kulturchef Karin Beckman att konverteras till en 
verksamhetschef för kultur/fritid. För kultur/fritid kommer även fritidsgårdar 
och föreningsstöd flytta från kulturenheten till badenheten, vilket kommer att 
bli en fritidsenhet där badhuschefen kommer att göras om till en fritidschef. 

Som tidigare informerats om kommer även Nästegårdsskolan att få två ordina-
rie rektorer istället för att som nu ha en ordinarie samt en biträdande rektor. 

__________  
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BIN § 153 

Övriga ärenden 

VUX-råd 2019 

Peter Jonsson (M) lyfter att två VUX-råd krockar med bildningsnämndens 
sammanträdestider under 2019. 

Bildningschef tar med sig frågan för att kunna flytta dessa VUX-råd. 

Flytt av konstituerande sammanträde 

Peter Jonsson (M) lyfter ett önskemål om att eventuellt flytta bildningsnämn-
dens konstituerande sammanträde i januari på grund av resa. 

Efter diskussion i nämnden beslutas att ingen ändring ska ske och att vice ord-
förande får gå in som ordinarie ordförande på detta möte. 

__________ 


