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BIN § 154 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

- Ytterligare beslutsärende § 175 ” Delegation av tilldelningsbeslut på upp-
handling av kurser inom vuxenutbildning” 

__________ 
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BIN § 155   Dnr 108/2018 

Grundbelopp för fristående skolverksamhet 

2019 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer följande årsgrundbelopp till fristående skol-
verksamhet från och med 2019-01-01: 

Bidrag enskild regi 2019 
Förskola år 1-3   

Undervisning 91 787 

Lärverktyg 1 743  

Lokalkostnader 14 960 

Måltider 7 246 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 3 204 

Moms 6% 7 136 

Bidrag/barn  126 076 

  
Förskola år 4-5   

Undervisning 87 288 

Lärverktyg 1 743 

Lokalkostnader 14 960 

Måltider 7 246 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 3 069 

Moms 6% 6 858 

Bidrag/barn  121 164 

  
Fritidshem   

Undervisning 31 533 

Lärverktyg 1 162 

Lokalkostnader 9 386 

Måltider 4 078 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 1 116 

Moms 6% 2 836 

Bidrag/barn  50 111 

  
Förskoleklass   

Undervisning 38 159 

Lärverktyg 1 162 

Lokalkostnader 15 386 

Måltider 3 283 

Elevhälsa 514 

Administrativ bidrag 3% 1 755 

Moms 6% 3 616 

Bidrag/barn  63 875 

  

Grundskola åk 1-3   

Undervisning 53 150 

Lärverktyg 2 671 
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Lokalkostnader 16 285 

Måltider 5 314 

Elevhälsa 2 620 

Administrativ bidrag 3% 2 401 

Moms 6% 4 947 

Bidrag/barn  87 388 

  
Grundskola åk 4-6   

Undervisning 52 673 

Lärverktyg 2 671 

Lokalkostnader 10 106 

Måltider 5 314 

Elevhälsa 2 620 

Administrativ bidrag 3% 2 201 

Moms 6% 4 535 

Bidrag/barn  80 120 

  
Grundskola åk 7-9   

Undervisning 54 909 

Lärverktyg 4 065 

Lokalkostnader 11 602 

Måltider 5 314 

Elevhälsa 2 620 

Administrativ bidrag 3% 2 355 

Moms 6% 4 852 

Bidrag/barn  85 717 

 

2. Grundbelopp för fristående gymnasieskola från och med 2019-01-01 fast-
ställs efter 2019 års gemensamma prislista från Utbildning Skaraborg. 
 

3. Varje enskild huvudman som berörs av detta generella beslut har rätt att be-
gära ett enskilt överklagningsbart beslut om grundbelopp hos bildnings-
nämnden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bidragsbeloppet, även kallat grundbeloppet, ska täcka samtliga kostnadsposter 
som avser verksamheten för barn och elever inom förskola, fritids samt skola i 
enskild regi. 

Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till 
barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, talpedagog, elevvård 
inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, prao, lärverktyg, IT, förbruk-
ningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, lokalkostnader, städning, 
vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, administration, kompetensut-
veckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 2010:800) 
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Beräkningsmodellen grundar sig på 2019 års fördelningsmodell inom bild-
ningsnämnden när det gäller t ex. personaltäthet, fortbildning. Barn och elev-
underlaget är framtaget utifrån Vara kommuns centrala fördelningsmodell som 
grundas på 2019 års befolkningsprognos.  

Utöver elevbidragen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn 
med omfattande behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och 
stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta är det så 
kallade tilläggsbeloppet, vilket beslutas i varje enskilt fall. 

Bildningsnämndens budget innehåller förutom förskola 1-5, fritidshem, försko-
leklass och grundskola även verksamheter såsom gymnasium, vuxenutbildning, 
kulturskola, bad, kultur och fritid bidrag, fritidsgårdar, bibliotek, särskola, peda-
gogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. Dessa 
verksamheter ingår inte i bidragen till enskild verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 164 
- Tjänsteskrivelse från ekonom, 2018-11-16 

___________  
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BIN § 156   Dnr 79/2017 

Hantering av stiftelsen Lars-Andersgården 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har 2017-11-29 § 154 beslutat att bildningsnämndens stif-
telse Lars-Andersgården ska tillföras 645 tkr och att detta skulle hanteras på 
bästa sätt i dialog med föräldraföreningen i Vedum. Detta efter att tidigare ha 
beslutat att stiftelsen medel skulle förbrukas för att kunna avslutas. Anled-
ningen till det tidigare beslutet var att kommunens ekonomiavdelning har en 
orimligt stor administration för kommunens samtliga fonder och stiftelser i 
förhållande till de medel som delas ut. 

Stiftelsen Lars-Andersgården har som syfte att avsättningen ska gå till elever på 
Vedums skola och tidigare har föräldraföreningen på skolan kunnat söka medel 
ur den för exempelvis skolresor för elever.  

Efter dialog med föräldraföreningen har förvaltningen beslutat att hanteringen 
av stiftelsens medel ska vara kvar som det är idag, det vill säga att kommunen 
ansvarar för stiftelsens redovisning och föräldraföreningen tillsammans med 
rektor vid Vedums skola har möjlighet att rekvirera medel ur fonden för ele-
vernas räkning. Ekonomiavdelningen kommer årligen redovisa stiftelsen enligt 
gällande regler till en administrativ kostnad (2018: 12 500 kr). En förändring 
från idag är att inte endast avkastningen behöver delas ut då stiftelsens före-
skrifter har ändrats efter ansökan till Kammarkollegiet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-29 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2017-11-29 § 154 
- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-14 § 146 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2017-05-03 § 60 

___________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-12-05 7 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 157   Dnr 109/2018 

Stöd till föreningar enligt särskilda avtal 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Avtal tecknas med föreningar enligt följande: 

Förening 
Avtals- 
period Stöd/år Uppdrag 

Vara häst-
sportklubb 

2019 
45 500 

kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2018. Upprätthålla god utbildnings-
nivå för samma målgrupp (20 000 kr). Häster-
sättning 1500*17 st. (25 500 kr). 

Levene-
bygdens 
Ridklubb 

2019 
30 000 

kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2018. Upprätthålla god utbildnings-
nivå för samma målgrupp (15 000 kr). Häster-
sättning 1500*10 st (15 000 kr). 

Vara SK 
handikapp-
sektion 

2019 5 000 kr 

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

Oltorps 
frilufts- 
förening 

2019 
45 025 

kr 

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

Ryda SK 2019 
54 849 

kr 

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

Vedums 
AIS 

2019 
10 495 

kr 

Nordvalla friluftsområde: Hålla elljusspåret, 
dagspåret öppna för allmänheten. Omkläd-
ningsutrymmen hålls öppna för allmänheten 
som minst under den ljusa årstiden. Spårning av 
skidspår samt fullvärdesförsäkra hela anlägg-
ningen. Belysningen i spåret ska vara tänd som 
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minst från kl. 07.00 till det ljusnar samt kvällstid 
från mörkrets inbrott till kl. 21.00. 

SISU 2019 
231 000 

kr 

SISU förbinder sig att under avtalstiden bedriva 
och tillhandahålla följande verksamhet:  
• Sträva efter att utbilda och utveckla individ 
och förening/organisation i samma omfattning 
och med minst samma kvalitet som 2018.  
• Aktivt stödja idrottsrörelsens engagemang i 
Idrottslyftet samt föreningarnas arbeten med 
integration och värdegrundsfrågor.  
• Arbeta för att hitta nya, gränsöverskridande 
samarbeten med föreningar, studieförbund och 
kulturinstitutioner för att främja ett brett utbud 
av aktiviteter.  
• Säker & Trygg Förening: Aktivt stödja idrotts-
rörelsens engagemang i Säker & Trygg Före-
ning. Genomföra särskilda utbildningsinsatser i 
samverkan med Kultur Vara och stödja de pro-
cesser som leder till certifiering. Anordna ut-
bildning i hjärt- och lungräddning en gång per 
år eller när behov finns bland certifierade före-
ningar (Vara kommun betalar, utöver ovan 
nämnda bidrag, maximalt 5 platser per förening 
som befinner sig i certifieringsprocessen vid det 
aktuella tillfället och som inte utnyttjat erbju-
dandet tidigare, övriga betalar självkostnads-
pris.). I samverkan med studieförbunden arbeta 
för att övrigt föreningsliv ska certifieras/aktive-
ras på samma vis. 

Varabyg-
dens 
konst- 
förening 

2019 7 000 kr 

Arrangera minst 6 utställningar per år med ef-
terföljande konstkväll/föreläsning i utställnings-
hallen i Vara bibliotek. Medverka till att öka 
konstintresset hos Vara kommuns invånare, ex-
empelvis genom att arrangera konstresor och 
studiecirklar samt genom att medverka i lokala 
kulturarrangemang.  

Skaraborgs 
förenings-
arkiv 

2019 
24 900 

kr 

Följa de åtagande som framgår av Skaraborgs 
Föreningsarkivs verksamhetsplan för 2019. Stö-
det täcker hyreskostnad, och verksamhetsbidrag 
enligt fördelningsnyckel för 2019, samt med-
lemsavgift för 2019.  

Studie-
främjandet 

2019 
15 000 

kr 

Tillhandahålla kostnadsfria replokaler i Vara 
kommun, minst en utrustad, för band som be-
driver studiecirkelverksamhet inom musik.  
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Vara Riks-
teater- 
förening 

2019 
24 000 

kr 

Arrangera minst 6 föreställningar per år i sam-
arbete med Vara konserthus. Anordna teaterre-
sor. Arbeta för att främja barn, ungdomars och 
unga vuxnas teaterintresse. I samarbete med 
bland andra Vara konserthus ingår även konst-
formen dans.  

Vara  
Natur-
skydds- 
förening 

2019 5 000 kr 

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

Studieför-
bunden 

2019 
54 000 

kr 

Studieförbunden arrangerar 18 programtillfällen 
á 3 000 kr/ tillfälle. Platser: Vara, Badhusparken 
och Kvänum, Lumber och Karle. Datum, tid 
och artister sätts under våren 2019. 

__________ 

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 genom särskilda avtal utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla 
verksamhet för allmänheten som bildningsnämnden bedömer som speciellt 
viktig för samhällslivets funktioner. 

Avtalen sluts på årsbasis eller upp till tre år och beslutas på bildningsnämndens 
sista sammanträde för att sedan gälla från och med påföljande årsskifte. 

Föreningen ska redovisa årligen hur uppdraget skötts/planerats genom att be-
skriva detta i inskickad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verk-
samhetsplan. Föreningen ansvarar också för att skicka in aktuella kontaktupp-
gifter till bildningsförvaltningen. 

Om dokumentation inte levereras senast en månad efter årsmöte anses avtalet 
som brutet. Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som 
inte är nöjd på det sätt som regleras i avtalet. 

Beslutsunderlag 

- Information från föreningssamordnare, 2018-11-29 
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-11-29 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 166 
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2018-11-13 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring: 
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Levenebygdens Ridklubb och Vara Hästsportklubbs stöd utökas med ett häst-
bidrag på 1500 kronor per nuvarande häst. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring: 

Ryda SK får 54 849 kronor i stöd och belysningen ska vara igång till klockan 
21.00 alla dagar. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring: 

Skaraborgs föreningsarkiv får 24 900 kronor i stöd. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om samtliga ändringsyrkanden kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag till beslut med samtliga tilläggs-
yrkanden. 

__________  
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BIN § 158   Dnr 103/2018 

Upprustningsstöd till Kvänums Bouleklubb för 

förlängning av boulebanor 

Bildningsnämndens beslut 

Kvänums Bouleklubb beviljas upprustningsstöd på 40 procent av materialkost-
naden för förlängning av boulebanor, med ett maximalt belopp på 12 044 kro-
nor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kvänums Bouleklubb inkom 2018-10-24 med en ansökan om kommunalt stöd 
till upprustning för förlängning av befintliga boulebanor. Totalkostnaden för 
projektet beräknas till 42 486 kronor, varav 30 111 kronor är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

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

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 167 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-11-09 
- Ansökan från Kvänums Bouleklubb, 2018-10-24 

__________  
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BIN § 159   Dnr 104/2018 

Upprustningsstöd till Norra Vånga Bygde-

gårdsförening för anläggning av avlopp 

Bildningsnämndens beslut 

Norra Vånga Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 40 procent av 
materialkostnaden för nytt avlopp, reningsverk samt nya rör, med ett maximalt 
belopp på 43 650 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Norra Vånga Bygdegårdsförening inkom 2018-10-26 med en ansökan om 
kommunalt stöd till upprustning för nytt avlopp, reningsverk samt nya rör efter 
krav från miljö- och byggnadsnämnden. Totalkostnaden för projektet beräknas 
till 171 000 kronor, varav 109 125 kronor är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

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

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 168 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-11-09 
- Ansökan från Norra Vånga Bygdegårdsförening, 2018-10-26 

__________  
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BIN § 160   Dnr 105/2018 

Upprustningsstöd till Edsvära Norra Vånga FF 

för byte av tak, fasad samt matta 

Bildningsnämndens beslut 

1. Edsvära Norra Vånga FF beviljas upprustningsstöd på 40 procent av 
materialkostnaden för byte av tak och fasad, med ett maximalt belopp på 19 
925 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

2. Edsvära Norra Vånga FF beviljas upprustningsstöd på 40 procent av 
materialkostnaden för byte av matta i omklädningsrum, med ett maximalt 
belopp på 13 720 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2019 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Edsvära Norra Vånga FF inkom 2018-10-31 med en ansökan om kommunalt 
stöd till upprustning för byte av tak, panel samt matta i omklädningsrum på 
klubblokal på Edsvallen. Totalkostnaden för projektet beräknas till 211 201 
kronor, varav 84 114 kronor är materialkostnad. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
’Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun’, anta-
gen av kommunfullmäktige 2017-08-27 § 8. Här ställs följande krav för att få 
upprustningsstöd: 

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

Maximalt beviljas stöd för 40 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet 
justeras bildningsnämndens stöd till 30 procent av totalkostnaden. Stödet an-
passas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar 
ansökan. 

Det bedöms att åtgärden i ansökan uppfyller de kriterier som finns för att 
kunna få upprustningsbidrag och det anses vara en prioriterad åtgärd. 

Föreningen ska senast 2019-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 169 
- Förslag från föreningssamordnare, 2018-11-09 
- Ansökan från Edsvära Norra Vånga FF, 2018-10-31 
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__________  
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BIN § 161   Dnr 106/2018 

Ansökan från JK10 IF om ekonomiska medel 

för ombyggnation av Swegonhallen 

Bildningsnämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslås utreda hur hantering och principer för investe-
ringsstöd ska se ut utifrån följande aspekter: 
- Skillnad mellan nybyggnation och renoveringar/ombyggnationer. 
- Total budget för stödet och eventuellt maxtak per enskilt tillfälle/tids-

period. 
 

2. Bildningsnämnden avvaktar med ställningstagande om investeringsstöd till 
JK10 IF i väntan på kommunstyrelsens eventuella utredning kring hantering 
och principer för investeringsstöd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Föreningen JK10 IF har 2018-10-29 lämnat in en ansökan om ekonomiskt stöd 
från kommunen för en större ombyggnation av hallen. Den totala investerings-
kostnaden för projektet beräknas till 5 500 tkr. 

Projektet syftar till att kunna avyttra föreningens nuvarande klubblokal, som är 
i stort behov av renoveringar, genom att dess funktioner blir en del av hallen. 
Tanken är även att minska hallens energianvändning, göra den mer tillgänglig-
hetsanspassad, öka säkerheten samt förbättra hallens funktioner i allmänhet. 

Bildningsnämnden har endast rätt att bevilja stöd till föreningar enligt kom-
munfullmäktiges riktlinjer om föreningsstöd. Då den sökta summan är större 
än hela budgeten för stödformen Stöd till upprustning görs bedömningen om 
att det rör sig om ett investeringsbidrag, vilken endast kan beviljas av kommun-
fullmäktige. Detta har tidigare gjorts för bland annat Vara Hästsportklubbs 
byggnation av ridhus samt Vara IBK:s byggnation av ny sporthall vid Allésko-
lan. I dessa tidigare fall har investeringsstöd på maximalt 50 procent beviljats 
då åtgärderna bedömts som viktiga för kommunen. 

Den aktuella ansökan bedöms som viktig för kommunen då hallen är i stort 
behov av en renovering och översyn av driftskostnader med mera. Hallen har 
ett stort upptagningsområde i och runt om Kvänum för både förenings-, före-
tags- och privata aktiviteter och är därför viktig för Vara Kommun. Med anled-
ning av detta bör kommunfullmäktige bevilja ett investeringsstöd till före-
ningen. 

Det kan konstateras att det finns ett flertal eventuella framtida projekt där före-
ningar kan önska ett investeringsstöd från kommunen. För att kunna hantera 
dessa typer av ansökningar i framtiden behöver kommunen se över hante-
ringen av detta. 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 170 
- Tjänsteskrivelse från föreningssamordnare, 2018-11-09 
- Ansökan från JK10 IF, 2018-10-29 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar följande ändring: 

Bildningsnämnden avvaktar med ställningstagande om investeringsstöd till 
JK10 IF i väntan på kommunstyrelsens eventuella utredning kring hantering 
och principer för investeringsstöd. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons ändringsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med ändringsyr-
kandet. 

__________  
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BIN § 162   Dnr 76/2018 

Uppföljning av bildningsnämndens pågående 

lokalprojekt 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

För att tydliggöra processerna kring de pågående förstudier gällande byggnads- 
och underhållsprojekten som berör bildningsnämnden återrapporteras dess sta-
tus per 2018-12-05. Uppföljningens syfte är att öka kommunikationen och 
transparens samt att skapa en överblick av pågående förstudier.  

Förutom löpande renoveringsåtgärder på bildningsnämndens lokaler, vilket ge-
nomförs av tekniska utskottet, finns det ett antal större projekt där bildnings-
nämnden ansvarar för en förstudie innan ärendet övergår till tekniska utskottet 
för genomförande. Två av dessa större projekt gäller om- och tillbyggnad av 
Tråvads förskola och skola samt Larvs skola. Sedan pågår även två förstudier 
kring renoveringsåtgärder på Alléskolan samt Nästegårdsskolan. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kvalitetsstrateg, 2018-11-28 

__________ 
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BIN § 163   Dnr 110/2016 

Bildningsnämndens klagomålshantering 2018 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på ny klagomålsrutin för bild-
ningsnämnden innehållandes en förtydligande definition av klagomål. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner 
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det genom klago-
mål kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till 
att nödvändiga åtgärder vidtas (Skollagen 4 kap. 7 §). Det är upp till huvudman 
att bestämma om hur klagomålsrutinerna ska se ut och hur information om 
dessa ska lämnas. Bildningsnämnden antog sin gällande klagomålsrutin 2017-
01-24 § 13. 

Syftet med klagomålshanteringen är att ge huvudman en chans att rätta till bris-
ter innan det blir en anmälan till Skolinspektionen. Handläggning av klagomål 
ska i första hand handläggas av respektive enhet, för att i nästa steg behandlas 
av förvaltningen centralt och det sista steget blir att anmäla ärendet till Skolin-
spektionen om den klagande inte anser sig fått det svar som den önskar i tidi-
gare instanser. 

Under 2018 har det kommit in fem klagomål på huvudmannanivå. Av dessa 
har tre avslutats på huvudmannanivå inom en månad, ett inväntar svar från 
förvaltningsrätten och det sista har hanterats på enhetsnivå.  

Sammanfattningsvis har det varit en bra hantering av klagomålsärendena, men 
det finns potential för förbättringar. Bland annat bedöms det finnas behov av 
ett förtydligande av vad ett klagomål är för att inte generella synpunkter och 
önskemål ska lämnas via klagomålshanteringen. I samband med att ett förtydli-
gande av rutinen sker kan den även förankras ytterligare hos enhetschefer. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 171 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-12 
- Utredning från utredningssekreterare, 2018-11-12 
- Program från bildningsnämnden, 2017-01-24 § 13 

__________  
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BIN § 164   Dnr 107/2018 

Bildningsnämndens ärendeplan 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Följande ärendeplan fastställs för bildningsnämndens sammanträden under 
2018: 

Bildningsnämnd Ärende Handläggare 

9 januari 

Utbildning 

  

30 januari 

Utbildning 

Uppföljning: Kulturverk-
samheten 

Bättre Vara Q4 2018 

Uppföljning: Drogföre-
byggande arbetet 

Uppföljning: Organisation 
nyanlända barn och ung-
domar 

Kulturchef 
 

Utredningssekreterare 

Drogförebyggare 
 

Ansvarig rektor 

27 februari 

Utbildning 

Bokslut 2018 

Pågående lokalprojekt 

Systematiskt kvalitetsarbete: 
Kultur som verktyg 

Stöd till utveckling vår 19 

Ansökningar till och be-
slut om gymnasieprogram 
19/20 

Ekonom 

Ekonom 

Utvecklingsledare 
 

Föreningssamordnare 

Rektor gymnasiet 

27 mars 

Utbildning 

Digitaliseringsavstämning 

Uppföljning:  
Badverksamhet 

Uppföljning: Kommunala 
aktivitetsansvaret 

IKT-strateg 

Badhuschef 
 

Elevhälsochef 

24 april Rambudget 2019 

Bättre Vara Q1 2019 

Kvalitetsredovisning  
Vuxenutbildning 

Ekonom 

Utredningssekreterare 

Vuxenutbildningschef 

29 maj Förskoleplatser HT 2019 

Delårsrapport april 

Pågående lokalprojekt 

Barnomsorgsansvarig 

Ekonom 

Ekonom 
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Uppföljning: Ansökningar 
gymnasiet 

Systematiskt kvalitetsarbete: 
Elever i behov av stöd 

Kulturpriset 

Kulturstipendium 

Rektor gymnasiet 
 

Utvecklingsledare 
 

Kultursamordnare 

Kultursamordnare 

19 juni   

3 september Uppföljning: Förenings-
stöd 2019 

Stöd till utveckling höst 
19 

Bättre Vara Q2 2018 

Prioritering/fördelning 
detaljbudget 2019 

Föreningssamordnare 
 

Föreningssamordnare 
 

Utredningssekreterare 

Ekonom 

25 september Antagning gymnasiet 

Programutbud på gymna-
siet 19/20 

Uppföljning: Skolskjuts 

Delårsrapport augusti 

Pågående lokalprojekt 

Uppföljning: Kommunala 
aktivitetsansvaret 

Rektor gymnasiet 

Rektor gymnasiet 

 
Skolskjutshandläggare 

Ekonom 

Ekonom 

Elevhälsochef 
 

23 oktober Förskoleplatser VT 2020 

Skolans läsårstider 20/21 

Bildningsnämnden 2020 

Bättre Vara Q3 2019 

Näringslivsklimatunder-
sökning 2019 

Upprustningsstöd 

Barnomsorgshandläggare 

Bildningschef 

Utredningssekreterare 

Utredningssekreterare 

Näringslivschef 
 

Föreningssamordnare 

20 november 

Dialogdag 

Systematiskt kvalitetsarbete: 
Betyg, NÄP och resultat 

Detaljbudget 2020 

Stöd enligt särskilda avtal 

Dialogforum 2020 

Verksamhetsbesök 2020 

Utvecklingsledare 
 

Ekonom 

Föreningssamordnare 

Utredningssekreterare 

Utredningssekreterare 

12 december Grundbelopp fristående 
skolverksamhet 2020 

Ekonom 
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Systematiskt kvalitetsarbete: 
Likabehandling, Elevinfly-
tande 

Klagomålsanalys 2019 

Ärendeplan 2020 

Utvecklingsledare 
 
 

Utredningssekreterare 

Utredningssekreterare 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden beslutar årligen om stående ärenden som ska rapporteras till 
bildningsnämnden i någon form, antingen genom att berörd handläggare kallas 
till nämnden eller genom att rapport lämnas in skriftligen. Detta är bildnings-
nämndens ärendeplan.  

Det förväntas att berörd handläggare förbereder ärendet till nämnden innan ut-
skick av kallelse och handlingar sker. Kallelsen går alltid ut en vecka innan re-
spektive sammanträde. Handläggaren ska även avsätta tid för att eventuellt kal-
las in till nämnden under det datum som deras ärende finns planerat. 

Förutom dessa stående ärenden finns löpande ärenden som ska rapporteras in 
vid behov, även om de inte finns med i nämndens ärendeplan. 

Med tanke på att det är första året för en ny mandatperiod är det planerat fyra 
utbildningstillfällen i anslutning till nämnderna i samband med årets början. 
Det kommer även att ske en så kallad dialogdag i anslutning till nämnden i no-
vember, där ledamöterna träffar förvaltningen för dialog om ett tema. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 172 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-08 

__________  
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BIN § 165   Dnr 94/2018 

Redovisning av skolans läsårstider 

2019/2020 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av följande läsårstider 2019/2020, vilka beslu-
tats av bildningschef på delegation: 

HT 2019 onsdag 21 augusti – fredag 20 december 

VT 2020 onsdag 8 januari – fredag 12 juni (gymnasiets student 11 juni) 

Läslov 28 oktober – 1 november (vecka 44) 

Sportlov 10-14 februari (vecka 7) 

Påsklov 6 april – 13 april (vecka 15) 

Övriga lov 27 september 

25 november 

 2-3 mars 

 22 maj 

Stängningsdagar förskola/fritidshem 

16 augusti, 28 oktober, 7 januari, 15 juni 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2018-10-23 § 139 fick förvaltningschef 
delegation på att fatta beslut om skolans läsårstider 2019/2020 för återrapport 
till bildningsnämnden. 

Enligt skolförordningen (2011:185) 3 kap. 3 § och gymnasieförordningen 
(2010:2039) 3 kap. 2 § är det huvudmannen som beslutar om dagarna för höst- 
och vårterminens slut.  

Det finns dock vissa restriktioner för hur läsåret ska se ut. Enligt förordning-
arna ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver lov- och 
skoldagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för personalen.  

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Elevernas skolarbete ska förläggas 
måndag-fredag och vara så jämt fördelat över dessa dagar som möjligt. En ny-
het i förordningarna från tidigare år är att det förtydligas att skolarbetet ska för-
läggas så att eleverna så långs som möjligt får sammanhållna dagar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 173 
- Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-11-14 
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__________  
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BIN § 166   Dnr 92/2018 

Verksamhetsbesök på bildningsförvaltningens 

enheter 2019 

Bildningsnämndens beslut 

Följande verksamhetsbesök ska genomföras på bildningsnämndens enheter un-
der 2019: 

Kvartal 1 

Torsdag 7 februari kl. 08.30-10.30 Arentorps förskola 

Kvartal 2 

Torsdag 16 maj kl. 08-10 Torsgårdsskolan 

Kvartal 3 

Torsdag 12 september kl. 08-10 Nästegårdsskolan 

Kvartal 4 

Torsdag 14 november kl. 08-10 Frejgårdens förskola 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden har 2018-10-23 § 138 antagit ett program för förtroendeval-
das uppdrag i bildningsförvaltningen. I detta program ingår verksamhetsbesök 
på bildningsnämndens enheter. 

Verksamhetsbesöken syftar till att politikerna ska få ökad kunskap om nämn-
dens verksamheter samt få insyn i arbetssituationen för förvaltningens medar-
betare. Genom besöken får även enhetschefer möjligheter att aktualisera på-
gående händelser samt diskutera de mål och riktlinjer som satts upp av nämn-
den. 

Nämndens verksamheter är indelade i verksamhetsområden fördelade per 
kvartal. Under varje kvartal ska ett verksamhetsbesök ske i varje kvartal och 
under en mandatperiod ska samtliga enheter besökas.  

Bildningsnämndens arbetsutskott ska närvara på verksamhetsbesöken och har 
rätt till förättningsarvode för detta. Övriga ledamöter i nämnden har rätt att 
delta, men deras medverkan på egen tid utan rätt till ersättning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-20 § 174 
- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-06 

__________  
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BIN § 167   Dnr 14/2018 

Systematiskt kvalitetsarbete: Likabehandling 

och elevinflytande 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsverksamheten ska arbeta mot diskriminering och kränkande be-
handling i enlighet med diskrimineringslagen 3 kapitlet samt skollagen 6 ka-
pitlet. 

Förskolorna i kommunen har arbetat förebyggande mot diskriminering och 
kränkande behandling genom bland annat årliga utvecklingssamtal samt trygg-
hetsvandringar och kartläggning av lokaler. Även värdegrundsarbetet samt 
kartläggning av barngruppernas behov har bidragit till att motverka kränkande 
behandling. 

I grundskolan visar läsårets plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling mycket goda resultat. På skolorna har det skett kartlägg-
ningar av otrygga platser samt elevenkäter för att samla in uppgifter om krän-
kande behandling. Flera enheter har arbetat med planerad rastverksamhet för 
att minska eventuella konflikter och öka det sociala samspelet. Även löpande 
elevdelaktighet samt skolornas värdegrundsarbete har bidragit till att eleverna 
känner sig tryggare. 

På gymnasiet har skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behand-
ling uppdaterats efter att elever har fått vara delaktiga. Under programuppstar-
ten användes de första veckorna till att informera eleverna om bland annat 
trygghet och studiero samt skolans likabehandlingsplan. Målsättningen är att 
ärenden som rör kräkningar och likande behandlingar ska hanteras direkt. 

Beslutsunderlag 

- Rapport från utvecklingsledare, 2018-11-27 

__________  
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BIN § 168   Dnr 111/2018 

Gemensam hantering av inackorderingstill-

lägg inom Skaraborg 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till en gemensam hantering av inackor-
deringstillägg inom kommunalförbundet Skaraborg men avstår i nuläget 
från en medfinansiering av en gemensam e-tjänst då kommunerna inom V6 
har upphandlat ett gemensamt e-tjänstsystem. 

 
2. Ersättningsbelopp för ekonomiskt stöd till inackordering för elever på gym-

nasieskola samt gymnasiesärskola fastställs i enlighet med årligt beslut av 
Skaraborgs kommunalförbund. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Inom skolchefsgruppen i Skaraborgs kommunalförbund har det diskuterats ge-
mensamma rutiner för inackorderingstillägg samt en gemensam e-tjänst för 
hanteringen av dessa. Denna e-tjänst beräknas kosta 12 000 kronor i uppstarts-
kostnad 2018 och därefter 3 600 kronor per år fördelat på 15 kommuner. 

Enligt skollagen 15 kap. 32 § samt 18 kap. 32 § ska hemkommunen lämna eko-
nomiskt stöd till elever på gymnasieskola samt gymnasiesärskola med kommu-
nal huvudman om eleven behöver inackordering på grund av skolgången. In-
ackorderingstillägg beviljas till elever som har en lång eller besvärlig resa mellan 
hemmet och skolan, vilket innebär en restid över tre timmar. Stödet ska avse 
boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet för eleven.  

Inom Skaraborgs kommunalförbund har medlemskommunerna slutit ett sam-
verkansavtal gällande gymnasiet vilket innebär att elever kan ansöka till samt-
liga kommunala gymnasieutbildningar i området på samma villkor. Det finns 
även ett gemensamt antagningskansli som hanterar antagningen för samtliga 
elever.  

Då elever kan söka program fritt inom Skaraborg bedöms det som fördelaktigt 
att hanteringen av inackorderingstillägg sker på liknande sätt i medlemskom-
munerna. Samtidigt bedöms det som rimligt att samtliga elever i Skaraborg får 
samma ersättningsbelopp för inackordering. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-26 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-12-05 27 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 169   Dnr 112/2018 

Yttrande på samråd för detaljplan för Lager-

huset 6 m.fl. i Vara tätort  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden yttrar sig till Miljö- och byggnadsnämnden enligt följande: 

Bildningsnämnden har inget att invända gällande detaljplan för Lagerhuset 6 
m.fl. i Vara tätort. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsnämnden mottog 2018-11-23 ett samråd gällande detaljplan för La-
gerhuset 6 m.fl. i Vara tätort. Planförslaget skickades ut på samråd av miljö- 
och byggnadsnämnden enligt beslut 2018-11-14. 

Syftet med planen är att skapa en ändamålsenlig och långsiktigt lämplig mar-
kanvändning samt möjliggöra en utveckling av Varas lagerhusverksamhet. För-
utom Lagerhuset 6 kommer även fastigheterna Vara 41:1 samt del av Assargår-
den 2:5 att påverkas av detaljplanen.  

Planförslaget är utsänt för samråd under perioden 2018-11-23 till 2019-01-02. 

Området ligger långt från bildningsnämndens nuvarande verksamheter och in-
nebär ingen framtida förändring för behovet av bildningsnämndens kommu-
nala tjänster. Det bedöms därför att planförslaget inte kommer att påverka 
bildningsnämndens nuvarande verksamheter i någon större omfattning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från utredningssekreterare, 2018-11-26 
- Samråd från tillväxt- och utvecklingsavdelningen, 2018-11-23 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 170 

Redovisning av Bättre Vara-synpunkter för 

kvartal 3, 2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i 
kommunen redovisas till respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvar-
talsvis. 

Under årets tredje kvartal har det lämnats in 5 synpunkter som rör bildnings-
nämndens verksamheter. 

Första synpunkten gällde ett flertal förslag för Torsbo fritidsgård, bland annat 
det ska finnas en nyckel som kan användas av de som ska besöka lokalen. Syn-
punkten har besvarats av kulturchef.  

Den andra synpunkten var en fråga kring öppettiderna på biblioteken jämfört 
med Grästorp och Lidköping. Synpunkten besvarades av kulturchef. 

En tredje synpunkt gällde anställningsvillkoren för elevassistenter och denna 
besvarades av tf. bildningschef.  

Som en fjärde synpunkt önskades det ett beslut om mobilförbud på samtliga 
skolor i kommunen. Detta besvarades av tf. bildningschef. 

Den sista synpunkten var en fråga om kommunen tänkte anordna vuxensims-
kola. Synpunkten besvarades av badhuschef. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-11-27 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2018-12-05 29 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 171   Dnr 1/2018 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 
2. Delegat Karin Beckman kallas in för att redogöra kring hanteringen av dele-

gationsärende med händelsekort 2018.1227. 

__________ 

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: Kulturchef Karin Beckman 

Händelse- Delegationsärende 

kort Nr Ärende 

2018.1227 6.5 Beslut om aktivitetsstöd arrangemang 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-11-29 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Therese Wellbrant (SD) yrkar följande beslut: 

Delegat Karin Beckman kallas in för att redogöra kring hanteringen av delegat-
ionsärende med händelsekort 2018.1227. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Therese Wellbrants tilläggsyrkande kan bifallas och 
finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 172   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 

2018.1221 
Elev i årskurs 4 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för 
hot/våld 

2018.1222 Elev i årskurs 4 på Nästegårdsskolan har blivit utsatt för 
hot/våld 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2018.1223 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.1224 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.1225 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2018.1226 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-11-29 
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-11-29 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 173 

Information från förvaltningen 

Ökad användning av droger 

Det finns ett problem med en ökad användning av droger bland eleverna i 
Vara kommun. Rektorerna är medvetna om problemet och har ett gott samar-
bete med polisen för att arbeta förebyggande mot detta. 

Pågående rekryteringar 

Just nu pågår det, eller kommer att starta, rekryteringar till flera tjänster inom 
bildningsförvaltningen. 

En annonsering till ny utvecklingsledare/utredare har varit ute och det har varit 
många sökande till tjänsten. Intervjuer kommer att starta inom kort. 

Det har nu gått ut annonser till två rektorstjänster på Nästegårdsskolan samt 
två nya tjänster som verksamhetschefer.  

I framtiden kommer det att gå ut en annons för rektor på Arentorp skola då 
nuvarande rektor meddelat att hon kommer att gå i pension till sommaren 
2019. 

__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 174 

Övriga ärenden 

Programrådet för Fordons- och transportprogrammet 

Therese Wellbrant (SD) informerar om senaste mötet med programrådet för 
Fordons- och transportprogrammet. 

Det har funnits önskemål om att utöka antalet platser på programmet. Önske-
mål finns även på att eleverna ska kunna få mer körtid innan de går ur gymna-
siet.  

Ett problem som uppmärksammats är bristen på yrkesförare som kan tänka sig 
att bli lärare. Rådet diskuterade som förslag att förare som är sjukskrivna från 
sitt ordinarie arbete skulle kunna gå in som lärare. 

Något annat som lyftes var att matkupongen för eleverna som går på APL är 
väldigt låg, 40 kronor. Det finns en önskan om att nämnden ska öka dessa 
summor. 

Slutligen har behovet av vuxenutbildning för fordon- och transport i Vara ta-
gits upp. Detta kommer bildningschef att lyfta med Campus Västra Skaraborg 
samt Skaraborgs kommunalförbund. 

Öppet Hus på Lagmansgymnasiet 

Carl-Uno Olsson (S) och Peter Jonsson (M) informerar om det nyligen genom-
förda Öppet Hus på Lagmansgymnasiet. Förra året var det 150 besökare på 
evenemanget och i år hade det varit 235 besökare. Det upplevdes som ett 
lyckat öppet hus, något att ta med sig till nästa år är ett önskemål om att fler 
företag skulle visa upp sig. 

Vård- och omsorgsprogram på Lagmansgymnasiet 

Peter Jonsson (M) meddelar om diskussion han har haft med rektorn på Lag-
mansgymnasiet. Denna hade utryckt en önskan om att kunna dra igång med ett 
vård- och omsorgsprogram på gymnasiet.  

Ordförande svarar att det är en fråga som behöver behandlas på nästa års 
första arbetsutskott. 

Tack för mandatperioden 

Ordförande Carl-Uno Olsson (S) tackar nämndens ledamöter för en givande 
mandatperiod samt ett gott samarbete och diskussionsklimat. Han lämnar nu 
över ordförandeskapet till Peter Jonsson (M) och ser fram emot arbetet under 
den nästkommande nämndsperioden. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 175   Dnr 113/2018 

Delegation av tilldelningsbeslut på upphand-

ling av kurser inom vuxenutbildning 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningschef delegeras ansvar för tilldelningsbeslut för upphandling inom 
vuxenutbildning. 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera bildningsnämndens delegationsordning 
med ovanstående delegation. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingsenheten i Skövde kommun har på uppdrag av vuxrektorsgruppen 
i Skaraborgs kommunalförbund genomfört en skaraborgsgemensam upphand-
ling av kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. 

Upphandlingen har skett genom ett öppet förfarande under perioden 2018-10-
19 till 2018-11-20. Tilldelning ska nu ske till den leverantör som lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån bästa förhållandet mellan pris 
och kvalitet. 

Eftersom det är 15 kommuner i Skaraborg som har gjort en gemensam upp-
handling behöver samtliga kommuner skriva ett tilldelningsbeslut för att ett av-
tal ska kunna skriva med leverantören. 

Med anledning av en strikt upphandlingssekretess bör bildningschef kunna be-
sluta om tilldelning för att inte sprida sekretessuppgifter till för många parter. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Bildningschef delegeras ansvar för tilldelningsbeslut för upphandling inom 
vuxenutbildning. 

Förvaltningen får i uppdrag att revidera bildningsnämndens delegationsordning 
med ovanstående delegation. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 


