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BIN § 60 

 

Information från förvaltningschef 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar informationen. 

__________ 

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren avger information om:  
 

 Tre anmälningar gällande hot och våld mellan elev – elev. 

 En anmälan gällande kränkning mellan personal och elev. Rektor har 
genomfört en utredning. 

 Fyra kränkningsanmälningar har inkommit avseende högstadiet 
 

__________ 
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BIN § 61 

BIN AU § 48   Dnr: 47/2015 

 

Skolorganisationsutredning 2015  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)  

 

Bildningsnämnden beslutar att:  

 Inte gå vidare med förslaget om endast en högstadieskola i Vara kom-
mun, vilket innebär att Nästegårdsskolan ska vara kvar. 

 Bildningsförvaltningen får i uppdrag att detalj utreda en flytt av grund-
skoleverksamheten på Västra skolan samt årskurs 3 på Parksskolan till 
Torsgårdsskolan.   

 Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget kring Larvs 
och Tråvads skolor enligt nedan: 
 
1. Vad krävs för att driva Larvs och Tråvads skolor vidare? 
2. Vad är för och nackdelar med åldersintegrerad undervisning? (Fram-
tagande av information). 
3. Vilka alternativa lösningar finns vid stängning av en eller två av sko-
lorna?  
 

Reservation 
Hillie Jörtoft (SD) reserverar sig för förmån för eget yttrande. 

 

__________ 

Yrkande 
Hillie Jörtoft (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag förutom att förvalt-
ningen ska utreda vilka alternativa lösningar som finns vid stängning av en eller 
två av skolorna.  
 

Proposition 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hilli Jörtofts (SD) yrkande 
under proposition och finner att bildningsnämnden beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag.  
 

____________ 
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BIN § 62 

BIN AU § 49    Dnr: 8/2011.020  

 

Svar på Lundbyskogens Ridklubbs skrivelse 

Beslut  

Bildningsnämnden beslutar att avge förvaltningens svar som sitt eget.  

_________ 

Sammanfattning  

Lundbyskogens Ryttarförenings styrelse har skickat in en skrivelse angående 
bildningsnämndens beslut att bevilja Vara Hästsportsklubbs ansökan om bi-
drag till nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering.  

Lundbyskogens Ryttarförening är positiv till att man i Vara kommun vill satsa 
på att utveckla och ge fler personer möjlighet att komma i kontakt med 
ridsporten men önskar svar på några frågor innan föreningen kan ställa sig helt 
positiva till en hästallians:  
Vad menas med självkostnadspris för att hyra anläggningen? Tidsbegränsning 
för hur länge inga andra kommunala bidrag kommer att utgå från Vara kom-
mun till någon annan ridklubb i kommunen? Konsekvenser om inte budget går 
ihop för Vara hästsportklubb efter uppstart, vad händer då med anläggningen?  
Lundbyskogens Ryttarförening önskar även ta del av den budget och verksam-
hetsplan som Varaortens ryttarförening lämnat in.  

Bakgrund 

I beslut BIN 2014-06-24, dnr 8/2011 ställer Bildningsnämnden sig positiv till 
Vara Hästsportsklubbs ansökan om ett kommunalt bidrag på 50% av kostna-
den för nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering om högst  
8 360 000 kronor exklusive moms. 

Endast en ridanläggning kommer att byggas med kommunalt stöd och det 
krävs att samtliga ridklubbar i kommunen är medvetna om detta och samver-
kar kring nyttjandet. 

Ett avtal om förutsättningarna gällande villkoren har undertecknats av Vara 
hästsportklubb och Vara kommun. I avtalet förbinder sig Vara Hästsportklubb 
att låta samtliga ridklubbar som är verksamma inom Vara kommun nyttja ri-
danläggningen samt att samverka med de andra ridklubbarna. Kostnaden för 
kommunens ridklubbar för användandet av anläggningen skall vara till själv-
kostnadspris. Med självkostnadspris menas att övriga klubbar betalar hyra där 
kostnaden omfattar slitage av underlag, inventarier och eventuell förbrukning 
av material samt kostnader för elförbrukningen. Avtalet mellan Vara Häst-
sportklubb och Vara kommun gäller från öppnandet av anläggningen och gäl-
ler så länge ridverksamhet bedrivs i den. Överlåts verksamheten till annan ak-
tör förbinder sig Vara Hästsportklubb att skriva avtal med den nya aktören där 
denne förbinder sig att följa samtliga villkor i avtalet med Vara kommun. I 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015-06-23 5 

  Utdragsbestyrkande  

avtalet förbinder sig även Varaortens Hästsportklubb att sträva efter kommu-
nikation och samarbete med de övriga ridklubbarna. 

Bildningsnämndens Svar på Lundbyskogens Ridklubbs frågor 

Fråga: Vad menas med självkostnadspris för att hyra anläggningen? 

- Med självkostnadspris menas att övriga klubbar betalar hyra där kost-
naden omfattar slitage av underlag och inventarier, eventuell förbruk-
ning av material samt kostnader för elförbrukningen.  

Fråga: Tidsbegränsning för hur länge inga andra kommunala bidrag kommer 
att utgå från Vara kommun till någon annan ridklubb i kommunen?  

- Någon tidsbegränsning finns inte.  

Fråga: Konsekvenser om inte budget går ihop för Vara hästsportklubb efter 
uppstart, vad händer då med anläggningen? 

- Avtalet mellan Vara Hästsportklubb och Vara kommun gäller från 
öppnandet av anläggningen och gäller så länge ridverksamhet bedrivs i 
den. Överlåts verksamheten till annan aktör förbinder sig Vara Häst-
sportklubb att skriva avtal med den nya aktören där denne förbinder 
sig att följa samtliga villkor i avtalet som Vara Hästsportklubb ingått 
med Vara kommun. 

Allt material som Vara hästsportklubb lämnat in till Vara kommun är offentliga 
handlingar och Lundbyskogens Ryttarklubb är välkommen att ta del av dessa.  

___________ 
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BIN § 63 
BIN AU § 50 

 

Maxtaxa - Ny förordning 

 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ändra gällande taxa för 
förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Tidigare fastställda belopp 
ändras till att följa den nya lydelsen i förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Bildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till bildnings-
nämnden att upprätta och uppdatera tillämpningsföreskrifter till denna taxa. 

_________ 

Sammanfattning  

En förändring i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som till-
lämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet har skett. Förändringen in-
nebär att avgifterna för förskola och fritidshem kommer att följa ett inkomst-
index. Förändringen träder i kraft 1 juni 2015. I oktober varje år ska Skolverket 
ange de nya högsta avgiftsnivåerna, som ska gälla från januari nästkommande 
år.  

Det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för maxtaxareformen 
kommer att minska i samma takt som avgifterna höjs. 

Bakgrund 

Maxtaxa i förskola och fritidshem infördes i Sverige 1 januari 2002. Det inne-
bar ett inkomsttak för avgiften som vårdnadshavarna betalar. Kommunerna 
fick som kompensation för detta inkomstbortfall ett statsbidrag. 

Kommunfullmäktige tog beslut 2001-06-18 att Vara kommun ska följa max-
taxaförordningen. 

2008-06-16 togs ett beslut av kommunfullmäktige att Vara kommun ska helt 
och hållet använda maxtaxan och de timdebiteringar som fanns togs bort. 

Nu har en förändring av förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommu-
ner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet skett som träder i 
kraft 1 juli 2015. Förändringen innebär att avgiften kommer att följa ett in-
komstindex, vilket kommer att beslutas av Skolverket i oktober varje år. 

Eftersom avgiften höjs så kommer det statsbidrag som kommunerna får som 
kompensation för maxtaxareformen att minska i samma takt som avgiften höjs. 
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Konsekvenser 

För vårdnadshavare blir konsekvensen att de får betala en högre avgift för för-
skolan och fritidshemmen. Maxtaxa taket kommer att höjas från 42 000 kr till 
42 890 kr. Se nedan tabell hur det påverkar år 1. Barn 1 är det yngsta barnet. 
Från och med barn 4 betalas ingen avgift. För Vara kommun blir det ingen 
ekonomisk konsekvens då en höjd avgift som vårdnadshavare betalar tas ut av 
ett lägre statsbidrag. 

 

Förskola Avgiftstak Före Efter Skillnad 

Barn 1  3% 1 260 kr 1 287 kr +27 kr 

Barn 2  2% 840 kr 858 kr +18 kr 

Barn 3  1% 420 kr  429 kr +18 kr 

 

Fritidshem Avgiftstak Före Efter Skillnad 

Barn 1 2% 840 kr 858 kr +18 kr 

Barn 2 1% 420 kr 429 kr +18 kr 

Barn 3 1% 420 kr 429 kr +9 kr 

_________ 
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BIN § 64 
BIN AU § 52    

Molntjänster 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Bildningsnämnden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, antar genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys gällande molntjänsten Office 365. Bildningsnämn-
den antar även standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal från Microsoft. 

________ 

  

Sammanfattning  

Molntjänst är en IT-tjänst som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funkt-
ioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av nå-
gon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverpro-
gram och lagring av data. 

Vid anlitandet av en molntjänst är det nämnden som är personuppgiftsansva-
rig. Det åligger därmed nämnden att, i samband med extern datalagring, säker-
ställa huruvida svensk lagstiftning gällande personuppgiftshantering efterföljs. 

Vara kommun har upprättat erforderliga avtal och dokument som gör att bild-
ningsnämnden kan fullfölja sitt uppdrag. 

Bakgrund 

I samband med Vara kommuns digitala skolsatsning har man valt att använda 
molntjänsten Office 365 från Microsoft som stöd i det dagliga pedagogiska 
arbetet. 

Nyttjandet av en molntjänst innebär att data lagras hos extern aktör och/eller 
hos deras underleverantörer. För att säkerställa en korrekt hantering av utläm-
nade personuppgifter, i enlighet med svensk lagstiftning, har nödvändiga do-
kument upprättats: 

1. Risk och sårbarhetsanalys  
2. Personuppgiftsbiträdesavtal  

 

Risk och sårbarhetsanalysen är framtagen i samarbete med Dag Fridén från 
säljande företag, Pulsen. Den följer Sveriges Kommuner och Landstings stan-
dardmall för användning av molntjänster i skolverksamhet och listar leverantö-
rer, tjänster samt regelverk för datahantering och anlitande av underleverantö-
rer. Analysen innehåller även en riskbedömning i matrisform. 
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Microsofts standardiserade personuppgiftsbiträdesavtal beskriver mer ingående 
hur data kommer att behandlas i tjänsten och vilka villkor som gäller för under-
leverantörer. Samma avtal har använts av Ale kommun och fått positivt utfall i 
granskning av kontrollerande instans, Datainspektionen. 

I skolverksamheten är det som regel skolans huvudman som är personupp-
giftsansvarig för all hantering av personuppgifter som utförs på skolan. För 
kommunala skolor innebär det att den ansvariga nämnden är personuppgifts-
ansvarig.  

Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ytterst svarar för att personupp-
giftslagen följs och att de registrerade behandlas korrekt. 

________ 
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BIN § 65 
 

Redovisning av Delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

___________ 

 

Bakgrund 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

 

Beslut   Delegat 

BIN AU 150609, §§ 46-47  Arbetsutskottet 

DB 54-62   Elevhälsochef 

DB 63-69   Kulturchef 

____________ 
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BIN § 67 

  

Effektmål, processen fortsätter 

 

Förvaltningschef går igenom underlag från nämndens arbete med effektmål 
utifrån framtagen inriktning. Bildningsnämnden fortsätter på dagens samman-
träde diskussioner om framtagna effektmål, - det arbete som påbörjades på 
föregående Bildningsnämnd.   

Bildningschef informerar om att synpunkter och reflektioner om effektmålen 
skickas in till förvaltningen senast den 2015-08-14 för vidare behandling till 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2015-08-20.    

___________ 
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BIN § 68 

 

Övrigt 

Lärarlöner  

Peter Jonsson (M) efterfrågar underlag gällande löner för skolpersonal i Vara 
Kommun samt frågar efter lönesättning i jämförelse med närliggande kommu-
ner.  

Förvaltningschef och ordförande informerar nämnden om tidigare statistik och 
meddelar att förvaltningen kommer tillsända nämnden lönestatistiklistan.  
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BIN § 69    Dnr: 45/2015 

 

BEO Skadestånd till elev - Förlikningsavtal  

 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utge skadestånd. 

Förvaltningschef får i uppdrag att upprätta och underteckna förlikningsavtalet. 

________ 

Bakgrund 

BEO (Barn- och Elevombudet) har, med stöd av 6 kap. 12 § skollagen, fram-
ställt ett skadeståndsanspråk om 25 000 kr gentemot Vara kommun för berörd 
elevs räkning.    

________ 

 


