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BIN § 69 

BIN AU § 47 

 

HUB - Familjecentral 
 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 
 

Tillträdande elevhälsochef Liselotte Everhag-Winbladh informerar om på-
gående utredning avseende HUB (hälsa – utbildning – barn) familjecentral, 
med anslutande öppen förskola. Verksamheten riktar sig till att ge stöttning för 
nyblivna föräldrar, tonårsföräldrar och unga vuxna samt att samordna resurser 
på huvudmannanivå, - underlätta samverkan mellan mödravård, barnhälsovård, 
öppen förskola och socialtjänst.  

__________ 
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BIN § 70 

BIN AU § 52 

 

Information Lagmansgymnasiet - Antagning 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

_____________ 

Mats Johnsson, rektor på Lagmansgymnasiet informerar om nuläget på Lag-
mansgymnasiet. Antal elever som har börjat hösterminen är 103 st.  

_____________ 
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BIN § 71 

BIN AU § 53    

 

Budgetförutsättningar 2016 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Ekonom Karl-Erik Stenborg informerar om budgetförutsättningarna inför 
2016.  

__________ 
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BIN § 72 

BIN AU § 54 

 

Information skolskjutsar 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

_________ 

Yvonne Carlsson, skolskjutssamordnare informerar och avger nuläget: 

 Ny avtalsperiod fr.o.m. i år där busstrafiken drivs av Larssons buss 
och taxiturerna körs av Sparlunds taxi. 

_________ 
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BIN § 73     Dnr: 64/2015  

BIN AU § 55 

Ansökan om tilläggsbelopp Önums friskola 

Beslut 

Bildningsnämnden beviljar tilläggsbelopp till Önums friskola för elev med be-
hov av assistenthjälp 30 timmar per vecka för läsåret 2015/2016 med ett be-
lopp om 312 700 kr, samt hjälpmedel i form av en IPad (3800kr). 
 
Sammanlagt 316 500kr. 
Beloppet betalas ut månadsvis. 
____________ 

Bakgrund 

Tilläggsbelopp är avsett att ge särskild ersättning för extraordinära stödåtgärder 
som inte har koppling till den ordinarie undervisningen. Ansökan har lämnats 
in om tilläggsbelopp motsvarande assistentstöd 30 timmar per vecka för en 
elev på Önums friskola. Ansökan avser läsåret 2015/2016. 
___________ 
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BIN § 74    Dnr: 63/2015 

BIN AU § 56    

 

Yttrande motion om barnomsorg på obekväm ar-
betstid 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande:  

Med hänvisning till tidigare utredning anser bildningsnämnden att inga ytterli-
gare behov eller andra omständigheter har framkommit som föranleder en ny 
utredning i frågan. Därmed föreslås att motionen avslås.  

_________ 

Sammanfattning 

Therese Wellbrant (SD) och Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion före-
slagit att Vara kommun ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.  

Motionärerna yrkar att barnomsorg införs på obekväm arbetstid inom den 
kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.  

Motionärerna yrkar även att blanketten utformas på ett sådant vis att det blir 
tydligt att man har rätt att söka barnomsorg på obekväm arbetstid.  

Bakgrund 

Under våren 2013 utreddes frågan av bildningsförvaltningen utredare och eko-
nom med syfte att klargöra kommunens skyldigheter och möjligheter att er-
bjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

I utredningen fanns tre alternativ:  

 Möjlighet för enskilda förskolor att starta nattbarnom-
sorg med ersättningen 350 kr/barn utöver ordinarie er-
sättning.  

 Pedagogisk omsorg på kommunal förskola.  

 Ingen nattbarnomsorg erbjuds.  
 

I utredningen fanns också förslag till regler för nattbarnomsorg. Beslutet (BIN 
§55/2013 som då togs av bildningsnämnden lyder: 

1. Enskilda förskolor i kommunen ges möjlighet att starta 
nattbarnomsorg med ersättningen 350 kr/barn och 
kväll/natt utöver ordinarie ersättning. 
 

2. Förslag om regler för nattbarnomsorg arbetas in i till-
lämpningsregler för barnomsorgen. 
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Beredning 

Frågan har beretts av förvaltningschef, dåvarande utredare och dåvarande eko-
nom. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningens ståndpunkt är att det inte har framkommit ytterligare behov 
eller andra omständigheter som föranleder en ny utredning kring frågan.  

________ 
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BIN § 75    Dnr: 63/2015 
BIN AU § 57 

 

Yttrande motion om lov och sommarskola 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande:  

Bildningsnämnden anser att det är positivt att utreda möjligheten att erbjuda 
frivillig lovskola för samtliga elever som önskar delta från och med våren 2016 
samt utreda möjligheten att tillhandahålla frivillig sommarlovsskola för samtliga 
elever som önskar delta från och med sommarlovet 2016.  

Utredningen ska även omfatta åtgärder för att stimulera intresset för lovskola. 

_________ 
 

Sammanfattning  

Hannyah Jörtoft (SD) har genom sin motion föreslagit att 

Vara kommun ska erbjuda lov och sommarskola.  

Motionären yrkar att kommunen ska tillhandhålla frivillig lovskola för samtliga  

Motionären yrkar att kommunen tillhandahåller frivivillig sommarlovskola för 
samtliga elever som önskar delta från och med sommarlovet 2016.  

Bakgrund 
Förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning 
under andra skollov 

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kun-
skapskraven ska få ökad möjlighet att nå dem. Statsbidrag lämnas i den mån 
det finns tillgång på medel. 
 
4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för 
1. sommarskola för en elev som behöver den för att nå 
kunskapskraven i ett eller flera ämnen och som under 
vårterminen har gått årskurs 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan, 
årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i 
specialskolan, 
2. sommarskola för en elev på gymnasieskolans yrkesprogram 
som behöver den för att nå kunskapskraven i den inledande 
kursen i matematik, och 
3. undervisning under andra skollov för en elev i årskurs 9 i 
grundskolan eller årskurs 10 i specialskolan som behöver den 
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. 
5 § För den sommarskola eller undervisning under andra 
skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen 
använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet 
utan tidsbegränsning. 
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I Vara kommun har det ut så här de tre senaste läsåren vad gäller lovskola: 
2013 ingen ansökan inlämnad. 
2014 ansökte vi om sommarskola för Allé och Nästegårdsskolan. Vi blev bevil-
jade statsbidrag för 39 elever, men i uppföljningen som gjordes redovisade vi 
28 elever vilket gav 56 000 kr (1000 kr per elev och vecka). Allé hade ingen 
sommarskola så hela bidraget gick till Nästegårdsskolan. 
2015 har information gått ut om lov och sommarskola men det fanns inget 
intresse av detta. 

Beredning 

Frågan har beretts av förvaltningschef, rektorer och ekonom. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen anser att det finns ett behov av en grundligare utredning och då 
det den 17 augusti tillträder en ny utredare på bildningsförvaltningen är det 
mycket lämpligt att denne får detta som ett första utredningsuppdrag. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) tilläggsyrkar följande:  
Utredningen ska även omfatta åtgärder för att stimulera intresset för lovskola. 

Proposition 

Ordförande ställer Peter Jonssons yrkande under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå bildningsnämnden detta utöver tidigare för-
slag. 

_____________ 
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BIN § 76    Dnr: 63/2015 

BIN AU § 58     

 

Yttrande motion om resursfördelningsmodellen 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande:  

Det utredningsuppdrag som förvaltningen redan har fått av bildningsnämnden 
kommer att svara på den delen av motion som rör resursfördelningsmodellens 
förhållande till små skolor.  

Vad gäller resursfördelningsmodellens roll att skapa en likvärdig skola för 
kommunens elever anser bildningsnämnden att de tidigare utredningar som 
gjorts ”Socioekonomisk rapport – Tidiga insatser för att förhindra framtida 
utanförskap” och ”Organisationsutredning 2011” visar att det inte finns behov 
av förändringar utifrån socioekonomiska behov. Bildningsnämnden anser dock 
att det är viktigt att fortsätta att arbeta mycket aktiv i arbetet kring tilläggsbe-
lopp för enskilda individer. Därmed anses motionen besvarad.  

_________ 

Sammanfattning  

Peter Björk (SD), Cecilia Gustafsson (SD) och Hannyah Jör-

toft (SD) har genom sin motion föreslagit att bildnings-
nämnden ser över resursfördelningsmodellen.  

Motionären yrkar att resursfördelningsmodellen ses över så att Vara kommun 
små skolor räddas och att man skapar en likvärdig skola för kommunens ele-
ver.  

Bakgrund 

Bildningsnämnden tilldelas en ram från kommunfullmäktige. I ”Fördelnings-
modell bildningsförvaltningen” kan man läsa de principer som ligger till grund 
för nämndens fördelning av medel till de olika verksamheterna. Modellen fast-
slås en gång per år inför budgetarbetet. 
 
Under våren 2015 presenterade förvaltningen ett förlag på ny skolorganisation 
utifrån kvalitet och resurseffektivitet. Vid nämnd 2015-06-23 får förvaltningen 
utifrån detta i uppdrag att detaljutreda Larv/Tråvad utifrån flera alternativ. 
– Vad krävs för att fortsätta driva skolorna? 
– Utreda vilka alternativa lösningar som finns vid eventuell stängning av en 
eller två av skolorna. 
– Bildningsnämnden vill dessutom veta mer om åldersintegrerad undervisning 

Beredning 

Frågan har beretts av förvaltningschef. 
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BIN § 77 
BIN AU § 59  

 

Remiss avs. handlingsplan till det drogpolitiska pro-
grammet 

Beslut 

Bildningsnämnden ger följande synpunkter till det Drogpolitiska programmet 
med tillägg enligt följande.  

 Gällande punkten ”Rökfria skolgårdar”, Bildningsnämnden ska även 
stå angiven som ansvarig för detta mål. 

 Gällande punkten ”Föräldrasamverkan Effekt (ÖPP)” bör omformule-
ras och förtydligas till: ”Information och samverkan med föräldrar Ef-
fekt (ÖPP)”.  

 Det drogförebyggande arbetet bör starta tidigare. 

Bilagor: Omröstningsprotokoll, protokollsanteckning. 

Reservation  
Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

_____________________  

Sammanfattning 

Vara kommuns Drogpolitiska program med dess handlingsplan syftar till att 
ange den politiska viljan för hur ett långsiktigt förebyggande arbete kring drog-
frågan ska utformas. 

Kommunfullmäktige antog Drogpolitiska program 140606 § 45. 

_____________________ 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) gör en protokollsanteckning enligt bilaga med följande 
tilläggsyrkande till den drogpolitiska handlingsplanen:  
 Börja utreda användningen av droger med elevenkäter redan från 
 5:e klass för att tidigare komma åt problem. 
  
Carl-Uno Olsson (S) yrkar att det drogförebyggande arbetet bör starta tidigare. 

Proposition  

Ordföranden i bildningsnämnden ställer arbetsutskottets förslag mot Hannyah 
Jörtofts (SD) förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall. Vote-
ring begärd. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som avslår Han-
nyah Jörtofts tilläggsyrkande röstar ja, den som bifaller förslaget röstar nej. Vid 
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omröstningen avges tre ja-röster och sex nej-röster enligt bifogat omröstnings-
protokoll. Bildningsnämnden har avslagit tilläggsyrkandet.  

Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att det 
vinner bifall.  

________________ 
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BIN § 78 

BIN AU § 60 

 

Information från Tf. Bildningschef 

 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

_____________ 

Sammanfattning 

Tf. Bildningschef Hannes Berggren, informerar om följande: 

 Personalrekryteringar, större konkurrens från närliggande kommuner 
och svårigheter att hitta behöriga förskolelärare. 

 I Vedum tillträder Karin Bankler som chef för skolan och förskolan. 
Frida Skoog, som varit förskolechef i Vedum, tar över som rektor i Le-
vene och Alléskolans nya rektor heter Jytte Rixman. 

 Inkommen anmälan från Barn - och elevombudsmannen mellan elev – 
lärare. Utredning är genomförd och yttrande är skickad.  

 Inkommen anmälan från Diskrimineringsombudsmannen mellan elev – 
elev. Utredning är genomförd, kommunjurist har tagit del av doku-
mentation från skolan och ett yttrande skickas inom kort. 

_____________  
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BIN § 79     Dnr: 65/2015 

BIN AU § 61 

 

Samråd Detaljplan Kv. Violen 

 

Beslut 

Bildningsnämnden har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 

_____________ 

Sammanfattning 

Miljö och byggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerad detaljplan, upp-
räddad maj 2015 av tillväxt- och utvecklingsavdelningen, på samråd. 

Planområdet begränsas av Norra Ringleden i norr, Longgatan i öster och be-
fintliga bostadsområden i söder och väster. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre exploatering (ändring från brut-
toarea till byggnadsarea) för hela planområdet samt en flexibilitet vad gäller 
bostadstyp i anslutning till Longgatan. 

_____________ 
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BIN § 80 

BIN AU § 64 

Remiss av förslag till dokumenthanteringsplan 

Beslut 

Bildningsnämnden har inget att erinra. 

___________ 

Sammanfattning 

Kommunarkivarie Jörg Siewert har från hösten 2014-2015 arbetat fram ett 
förslag till dokumenthanteringsplan där alla förvaltningar och avdelningar finns 
samlade i ett dokument. 

Förslaget har redovisats för ledningsgruppen 2015-06-02 där respektive för-
valtningschef har fått möjlighet att inkomma med synpunkter och ändringsför-
slag. Dokumenthanteringsplanen kommer att fastställas av kommunfullmäk-
tige. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015-09-01 17 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 81 

BIN AU § 62 

 

Effektmål - Diskussion 

Bildningsnämnden diskuterar fortsatt arbete med effektmålen. Nämnden är 
enig i att fortsätta diskussioner i partigrupperna behövs.  
 
Synpunkter lämnas till utvecklingsledare Åsa Kåryd inför fortsatt diskussion på 
bildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-15.  
 
Peter Jonsson (M) vill framhäva att det är viktigt att våra kunder ska känna 
trygghet. Det är viktigt att beakta detta vid fortsatt arbete.   
 

____________________ 
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BIN § 82 
 

Övrigt 

Peter Jonsson (M) önskar att ett diskussionsärende gällande målinriktning för 
skolan förs upp på dagordningen på kommande arbetsutskottssammanträde.  
 
Peter Jonsson (M) önskar uppdatering om Lagmansgymnasiet.  
 
___________ 

 


