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BIN § 46 
 

Information Rekryteringar 
 
Pernilla informerar om pågående rekryteringar. Ny skolhälsochef, Liselotte 
Everhag-Winbladh börjar sin anställning 150901 och kommer att gå bredvid 
nuvarande chef Irene Nelander året ut. 
Leif Olsson, Nästegårdsskolan, har meddelat att han avser avsluta sin tjänstgö-
ring i Vara kommun och arbetsgivaren avser anställa tf. rektor Lisa Ekberg 
som rektor, tillsvidare, på Nästegårdsskolan. 

Lars-Åke Svantesson, Levene skola, har begärt entledigande från sin rektors-
tjänst och har valt att gå över till en tjänst som lärare. Frida Skoog har sökt 
rektorstjänst i Vara kommun och arbetsgivaren avser anställa henne som rektor 
på Levene skola 
 
Arbetsgivaren avser utannonsera chefstjänsten i Vedum skola då Charlotte 
Svensson dos Santos endast ska verka inom Larv/Tråvads-området samt vara 
ledarstöd på Nästegårdsskolan. 

 

Bildningschefen avger även information om anmälningar om påbörjade utred-
ningar kring en kränkningsanmälan. 

_____________ 
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BIN § 47 

Barn och ungdomar med utomnordisk bak-

grund 

Lisa Ekberg informerar om den organisation som idag finns kring barn och 
ugndomar med utomnordisk bakgrund, vilka åldersgrupper och härkomst.  

Förberedelseklassen har två pedagoger som undervisar i svenska och övriga 
ämnen. Stöd av modermålslärare finns. 

Utslussning sker när eleven är redo för detta. 

Utifrån den forskning som finns pågår en översyn av nuvarande organisation 
vad gäller bland annat kartläggning, kompetens, ledning, struktur och övergång 
till vanlig klass dvs. utslussning. 

 

______________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015-05-26 4 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 48 

Information Barnomsorg 

 
Barnomsorgshandläggare Yvonne Carlson informerar och avger en nuläges-
rapport om barnomsorgen. Information ges om nuvarande kapacitet, inskrivna 
barn och 6- åringar som i höst väntas börja på fritids. 

Kommunens dagbarnvårdare har meddelat att hon tjänstgör fram till somma-
ren 2016. 

______________ 
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BIN § 49 

Uppföljning frånvaroplan 

Skolsköterska Liselotte Everhag-Winblad informerar om uppföljning frånvaro-
plan och hur skolan arbetar med hög frånvaro (frånvaro som överstiger 10 
dagar). 

En elevs frånvaro kan bero på sjukdom, organisatoriska, pedagogiska eller so-
ciala faktorer. 

Det är viktigt med struktur, kontroll, dialog med vårdnadshavare och att följa 
upprättad mall som är till hjälp för att ha frånvaro under uppsikt. 

 

___________ 
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BIN § 50 
BIN AU § 45 

 

Information om Vuxenutbildning 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar informationen. 

_________ 

Vara kommun har sedan tidigare samarbete med Götene och Lidköpings 
kommuner angående vuxenutbildning. Carl-Uno Olsson informerar idag om 
den dialog som pågår med Skara, Grästorp och Essunga om att de ska ansluta 
sig till detta samarbete. 

Förvaltningschef Pernilla Engqvist-Widegren informerar om att Skolinspekt-
ionen har genomfört tillsyn på Dalängsskolan och Vuxenutbildningen på Cam-
pus i Lidköping. Gällande Campus konstaterar Skolinspektionen att det syste-
matiska kvalitetsarbetet har bristande struktur och att det saknas tillräckliga 
planer för samtliga delar i deras verksamhet. Arbete pågår med att åtgärda de 
påtalade bristerna. 

_________ 

 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Överlämnar informationen till Bildningsnämnden. 

_________ 
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BIN § 51 
BIN AU § 43     

 

Information om studieförbundens Verksamhetsbe-
rättelse 2014 

 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar informationen. 

___________ 

 

Studieförbunden har inlämnat verksamhetsberättelse för 2014 till förvaltningen 
och nämnd i syfte att ge en kortfattad beskrivning av förbundens profil och 
verksamhet. I berättelsen redogörs även i korthet för den specifika verksam-
heten som finns i Vara kommun. 

 

___________ 

 
Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar information och överlämnar till Bildningsnämnden. 

 

___________ 
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BIN § 52 

Barn i behov av särskilt stöd 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren och utvecklingsledare Åsa Kåryd 
informerar kring arbetet kring rapportering avseende barn i behov av särskilt 
stöd och den kvalitetsdialog som kontinuerligt förs med resultatenhetschefer 
och utvecklingsledare. 

Samtliga resultatenhetschefer närvarar och presenterar var och en sitt arbete 
kring barn i behov av särskilt stöd ute på respektive enheter 

___________ 
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BIN § 53 

BIN AU § 42     

 

Delårsrapport april 4 månader  

 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av delårsrapport april 4 månader och överläm-
nar densamma till kommunfullmäktige. 

 

________ 

 

Ekonom Karl-Erik Stenborg informerar om delårsrapport april 4 månader. 
Under aktuell period visar resultatet på 3 miljoner kronor i överskott. Årspro-
gnos visar dock på ca 5 miljoner i underskott. 

Avstämningen visar på ett ökat antal barn, främst i förskolan, jämfört med 
budget 2015. Detta kommer att medföra en kompensation vid avstämningen 
av resursfördelningssystemet om ca 5 000 tkr. 

_________ 

Arbetsutskottets behandling 150512 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden överlämnar delårsrapport april 4 månader till Kommun-
fullmäktige. 

________ 
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BIN § 54 
BIN AU § 38    Dnr: 42/2015 

 

Fritidsstipendium 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att tilldela Sofia Andersson, Jung, Fritidsstipendie 
2015 med 10 000 kr 

___________ 

Bakgrund 

Stipendiet kan tilldelas ledare i föreningslivet som gjort en mångårig uppoff-
rande insats för att främja föreningslivets utveckling eller till en mycket fram-
gångsrik, lovande idrottsungdom. Stipendiet utbetalas som bidrag för utbild-
ning, vidareutveckling eller som belöning. 

Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har 
anknytning till kommunen. 

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni. 

____________ 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till bild-
ningsnämnden för beslut.  

____________ 
 

Bildningsnämndens behandling 

Kulturchef Karin Beckman, och kultur- och fritidskonsulent Karin Hermans-
son närvarar vid sammanträdet. 

____________ 
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BIN § 55 
BIN AU § 39    Dnr:43/2015 

 

Kulturstipendium 

 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att tilldela Kajsa Nilsson, Falun, och Therese Hu-
gosson, Vedum, Kulturstipendie 2015 med 5 000 kr vardera. 

_______ 

Bakgrund 

Stipendiet är avsett att utdelas till personer, som i sin konstnärliga verksamhet 
visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekono-
miskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller annan möjlighet 
till vidareutveckling inom sitt arbetsområde. 

Stipendiet kan även ges för att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet. 

Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har 
anknytning till kommunen. 

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni. 

 

___________ 

 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till bild-
ningsnämnden för beslut. 
____________ 

Bildningsnämndens behandling 

Kulturchef Karin Beckman, och kultur- och fritidskonsulent Karin Hermans-
son närvarar vid sammanträdet 

____________ 
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BIN § 56 
 

Redovisning av Delegeringsbeslut 
 
Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

___________ 

 

Bakgrund 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

 

Beslut   Delegat 

BIN AU 150512, §§ 36,40,44,46 Arbetsutskottet 

DB 41-47   Elevhälsochef 

DB 48-53   Kulturchef 

____________  
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BIN § 57 
BIN AU § 37    Dnr:47/2015 

 

Skolutredning 2015 – organisation utifrån kvalitet 
och effektivitet 

 

Beslut 
 
Uppdra åt förvaltningen att: 

- remittera skolutredningen till berörda fackliga organisationer att inhämta    
   en sammanfattande bedömning från respektive medlemmar. Synpunkter    
   ska vara inlämnade till förvaltningen senast 8 juni 

- komplettera utredningen med antal elever och klasser avs. flexibel F-6 skola  
   för ca 350 elever på Nästegårdsskolan utifrån en förberedelse för alla even-  
   tuella elever från Larv respektive Tråvad 

- komplettera utredningen med antal elever och klasser om Torsgårdsskolan  
   blir F3-skola  

Bildningsnämnden vill utöver ovanstående få uppgift om det finns marginal 
utöver nuvarande behov.  

__________ 

Bakgrund 

På uppdrag av kommundirektören har bildningsförvaltningen gjort en översyn 
av kommunens skolorganisation samt tagit fram förslag till förändringar.  

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren redogör för framtagen skolutredning 
som bland annat innehåller mål, historik, framtida behov, forskningsrön, kom-
petensförsörjning, nya behörighetskrav, skolinspektionens tillsyn och påpekan-
den i beslut. Målet är att kunna möta alla elever, ta till sig skolforskningen och 
att arbeta upp kvalitetssäkring och de nya reformerna som är på gång. Prognos 
och vilken kapacitet som finns redovisas, renoveringsbehov har sammanställts 
och utredningen har tagit fram förslag till förändringar.  

Här följer en kort beskrivning av de förslag som förvaltningen tagit fram: 

 Skapa en modern 7-9-skola med kapacitet för ca 550 elever på Alléskolan 

 Skapa en flexibel F-6 skola för ca 350 elever på Nästegårdsskolan  

 Larvs skola läggs ned  

 Tråvads skola blir förskola  

 Torsgårdsskolan blir F-3-skola  

 Västra skolan blir förskola  
__________ 
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Arbetsutskottets behandling 150512 

Beslut 

Överlämna information kring framtagen ”Skolutredning 2015 – organisation 
utifrån kvalitet och effektivitet” till bildningsnämnden den 2015-05-26. 

__________ 
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BIN § 58 
BIN AU § 41    

 

Inriktning ny strategisk plan 
 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit emot information om inriktningen inom ny strate-
gisk plan. 

__________ 

 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren och utvecklingsledare Åsa Kåryd 
informerar om pågående arbete med Strategisk Plan. Inriktningstext är framta-
gen och utsänd till respektive partigrupper. Bildningsnämnden ska nu arbeta 
med effektmålen med start 2015-05-26. 

________ 

 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och lämnar över densamma till Bild-
ningsnämnden.  

__________ 
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BIN § 59 

  

Effektmål, processen inleds 

 

Förvaltningen går igenom underlag inför arbetet med nämndens effektmål 
utifrån framtagen inriktning. 
Bildningsnämnden påbörjar på dagens sammanträde arbetet genom gruppdis-
kussioner. 

___________ 


