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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 92 

Ändringar i ärendelistan 
 

Följande ändringar görs i ärendelistan: 

- Extra beslutsärende: ” Ny fadder för Torsgårdens och Frejgårdens för-
skola” 

__________  
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 93 

BIN AU § 85 

Information om lagförändring om lov och 
sommarskola 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Staten har genomfört en grundskoleutredning som mynnat i två lagförändring-
ar:  

Från och med 2016-01-01 sker det en ändring av nuvarande förordning gäl-
lande utnyttjande av statsbidrag för lov och sommarskola. Förändringen inne-
bär ekonomiskt sett en höjning av bidraget per elev. Det kommer även ligga ett 
större fokus på elever som inte når betyget E. För kommunen kommer det 
också bli omständligare att ansöka om bidragen. Ansökningarna ska nu motive-
ras och innehålla mål för eleven som sedan ska följas upp. 

Från och med 2017-01-01 ska det vara obligatoriskt för kommunerna att an-
ordna/erbjuda lov- och sommarskola. Eleverna ska ha tillgång till skolskjuts, 
skollunch m.m. Enligt lagförslaget ligger fokus på åk. 8-9, men det ska inte 
hindra kommuner från att även innefatta åk. 6-7 om behov finns. 

Förvaltningen återkommer med information när beslut om lagförslaget har 
fattats. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Margareta Holmberg, utredare, informerar nämnden om två lagförändringar 
gällande skollagen. 

__________  
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BIN § 94 

Rapportering avseende ansökningar ”Aktivi-

tetsstöd till barn och unga” samt till ”Aktivi-
tetsstöd för arrangemang” 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Karin Hermansson, kultur- och fritidskonsulent, informerar nämnden om ut-
betalningar av aktivitetsstöd till barn och unga samt till arrangemang. 

För aktivitetsstöd till barn och unga redovisas de aktiviteter som skett HT 2014 
och VT 2015. Det omfattar föreningar som anordnar aktiviteter till individer i 
åldrarna 7-25 år.  

Stödet är det pengamässigt största bidraget inom kulturområdet med en budget 
på 1 387 000 kronor. Under de redovisade perioderna har sport- och idrotts-
föreningar fått mest bidrag. 

För aktivitetsstöd till arrangemang redovisas de aktiviteter som inkommit hit-
tills under 2015. Stödet riktar sig till offentliga arrangemang som sker inom 
Vara kommun. 

Stödet har en budget på 130 000 kronor och hittills i år har 119 200 kronor 
blivit beviljade. 

__________ 
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BIN § 95 

BIN AU § 88 

Information om frånvaro på Alléskolan 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Jytte Rixman, rektor på Alléskolan, informerar arbetsutskottet om nuläge avse-
ende frånvaro på Alléskolan. Situationen är bekymmersam, speciellt i åk.8 och 
arbete pågår med att ta se över befintliga rutiner och att implementera nya. 
Regelbundna möten sker med socialtjänst, elevhälsovård, personal och föräld-
rar.  

Många flickor har ett självskadebeteende och detta har aktualiserats och även 
inom detta område pågår arbete med rutiner. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Hannes Berggren, t.f. bildningschef, informerar nämnden om frånvaron på 
Alléskolan.  

Det har i många fall varit en överraskning för föräldrarna att deras barn varit 
frånvarande på lektionerna och detta har berott på bristande rutiner. Många 
elever har exempelvis gått på lektioner för att komma in i systemet som närva-
rande, för att sedan försvinna under lektionstid. Samtliga berörda har därefter 
sett över rutinerna och en förbättring har noterats. 

__________ 
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BIN § 96 

BIN AU § 89 

Information om lagförändringar gällande för-
beredelseklasser 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Lisa Ekberg, rektor på Nästegårdsskolan, avger information om nuläget avse-
ende nyanlända elever och förberedelseklasser på Nästegårdsskolan och den 
kommande förändringen i Skollagen gällande förberedelseklass som träder i 
kraft 2016-01-01. Lagförändringen berör mottagande av nyanlända, nya be-
stämmelser gällande definition av nyanlända, utbildning, bedömning av elevers 
kunskaper, placering i årskurs och undervisningsgrupp, förberedelseklass, mo-
dersmålsundervisning och studiehandledning, kriterier för en studiehandledare 
mm.  

Skolverket har uppmanat kommunerna om att påbörja kartläggningsarbete avs. 
elevers tidigare kunskaper för att skapa en mer individanpassad undervisning 
som i längden gynnar språkutvecklingen. 

__________ 
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BIN § 97 

Information om vuxenutbildning 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Ove Brodin, vuxenutbildningschef Campus Västra Skaraborg, berättar om 
vuxenutbildningen som Vara kommun ingår i tillsammans med Lidköping, 
Götene, Essunga och Grästorp. 

Idag omfattar området 82 000 invånare med 1 850 studerande. Det pågår dis-
kussioner om att även Skara ska gå med. En fördel med samarbetet är att det 
blir lättare att bilda passande klasser. Det har även skett stora ekonomiska vins-
ter.  

Angående SFI (Svenska För Invandrare) har det ökat under senare tid. Vuxen-
utbildningen har beslutat att flytta SFI för flyktingar från Vara till Lidköping, 
medan SFI för invandrare blir kvar i Vara. 

__________ 
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BIN § 98 

BIN AU § 90 

Förslag datum för sammanträdesdagar 2016 
AU/Nämnd 

Beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande dagar och tider för sammanträden 2016: 

Arbetsutskott kl. 08.30 Nämnd kl. 09.00 

tisdag 19 januari tisdag 2 februari 

tisdag 9 februari tisdag 1 mars 

tisdag 29 mars tisdag 12 april 

tisdag 10 maj kl. 13.00 tisdag 24 maj 

tisdag 7 juni tisdag 21 juni 

tisdag 16 augusti tisdag 30 augusti 

tisdag 13 september tisdag 27 september 

tisdag 18 oktober tisdag 1 november 

tisdag 22 november kl.13.00  tisdag 6 december 

 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Bildningsnämnden justerar det av arbetsutskottets föreslagna datum. 

__________ 
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BIN § 99 

BIN AU § 91 

Samarbete med högskolor, VFU-platser 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Det har aktualiserats att det finns högskolestuderande som har svårt att få 
VFU-platser. Det är viktigt att Vara kommun kan erbjuda bra VFU-platser och 
att dessa marknadsförs och kommuniceras på ett bra sätt. 

Diskussioner pågår inom förvaltningen om att arbeta fram en rekryteringsstra-
tegi för att locka till sig praktikanter. 

Anses vara av vikt då flera praktikanter senare tar anställning hospraktikplatsen 
och Vara kommun har börjat känna av att det börjar bli ont om lärare. 

Med anledning av detta beslutade arbetsutskottet 151020 § 91 att ge förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram förslag på hur forma, marknadsföra och kommu-
nicera tillgång på VFU-platser i Vara åt högskolestuderande. 

__________  
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BIN § 100                 Dnr 28/2013 
BIN AU § 95 

Extern lokalutredning 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att:  

1. Ställa sig bakom av förvaltningen framtaget förslag om tillfällig lösning 
2016-2017 i Torsgårdsskolan.   

2. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på redovisat 
förslag. 

__________ 

Sammanfattning 

Catarina Dalander, inhyrd konsult, har avgett följande förslag genom utredning 
på uppdrag av bildningsnämnden: 

 

Långsiktig lösning 

 Möjlighet att anpassa Västra skolan till förskola. 

 Om/tillbyggnad av Torsgården/Ritaregården till en tre-parallellig F3-skola. 

Tillfällig lösning 2016-2017 

 Förskoleklasser kvar i moduler. 

 Åk.1 kvar. 

 Frigjord yta (åk.2) byggs in till förskola enligt långsiktig plan. 

Torsgårdsskolan 

 Åk.2 och 3 i halva byggnaden (temporär lösning). 

 Andra halva byggnaden byggs om enligt den långsiktiga lösningen med 
matsal och tillagningskök. 

 Ritaregården kvarstår som förskola ytterligare 1 år. 

 No-salar flyttas till Lagmansgymnasiet. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet avger följande förslag till beslut:  

Bildningsnämnden förordar framtaget förslag och uppdrar åt förvaltningen att 
ta fram kostnadsförslag. 

__________ 
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Bildningsnämndens behandling 

Bildningsnämnden diskuterar upprättat förslag. T.f. bildningschef Hannes 
Berggren informerar nämnden om att framtaget förslag har vidareutvecklats av 
förvaltningen. 

För att klara situationen efter sommaren behöver det finnas dels en tillfällig 
och en långsiktig lösning gällande Torsgårdsskolan. 

Förvaltningen föreslår följande: 

 En tillfällig lösning 2016-2017 i Torsgårdsskolan.   

 En framtida kostnadsberäkning på redovisat förslag. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2015-11-03 12 
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BIN § 101 

BIN AU § 92 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

T.f. bildningschef Hannes Berggren informerar nämnden om följande: 

 Anmälda kränkningsärenden: 2 st. Parkskolan, 4 st. Alléskolan, 6 st. 
Nästegårdsskolan och 1 st. Larv. Totalt: 13 st. 

 I Vedum finns elever med speciella behov. Rutinerna har eftersatts av 
olika anledningar men idag har ett aktivt arbete påbörjats med att se 
över eventuella förändringar för att situationen ska förbättras. 

 Ett allmänt fastighetsunderhåll pågår ute på skolorna efter en inspekt-
ion av Arbetsmiljöverket. 

__________ 
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BIN § 102 

BIN AU § 93 

Förslag samverkansavtal för Skaraborgs 
grundskolor 

Beslut 

Bildningsnämnden antar förslag till samverkansavtal för grundskola, förskole-
klasser, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

__________ 

Sammanfattning 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer har godkänt framtaget samverkansavtal 
för grundskola, förskoleklasser, pedagogisk omsorg och fritidshem samt re-
kommenderar Skaraborgs kommunalförbunds medlemskommuner att god-
känna föreliggande samverkansavtal. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 151020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden antar förslag till samverkansavtal för grundskola, förskole-
klasser, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

__________ 
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BIN § 103 

Övrigt 
 

 Peter Jonsson (M) lyfter frågan om en presentation av de nyrekryterade 
rektorerna inom Vara kommun. Vill gärna se att dessa presenterar sig 
inför nämnden. Hannes Berggren, t.f. bildningschef, tar med sig ären-
det till förvaltningen. 
 

 Peter Jonsson (M) lyfter frågan om filmvisning för Vara kommuns 
gymnasieelever samt 9:or. Filmen ifråga är ”Svart Kung” och handlar 
om ungdomskriminalitet. Den är producerad med syftet att visas för 
gymnasieelever. Hannes Berggren, t.f. bildningschef, tar med sig ären-
det till förvaltningen. 
 

 Peter Jonsson (M) läser upp ett email han mottagit av generalsekrete-
rare i Majblommans riksförbund. Undrar om en nulägesbild av möjlig-
het till fritids under lovdagar inom Vara kommun. Bildningsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett uttalande inför nästa nämnd-
sammanträde. 
 

 En diskussion pågår om ett möjligt besök på bildningsförvaltningens 
enheter av nämndens ledamöter. Bildningsnämnden anser att ett beslut 
i ärendet kan tas först när ny bildningschef finns på plats. 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 104 

Ny fadder för Torsgårdens och Frejgårdens 

förskola 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utse Therese Wellbrant (SD) till fadder för 
Torsgårdens och Frejgårdens förskola, samt ersättare till Kvänums 
skola/barnomsorg. 

__________ 

Sammanfattning 

Med anledning av Hillie Jörtofts, tidigare ledamot, avsägning av sina politiska 
uppdrag har en ny ordinarie ledamot blivit vald till bildningsnämnden; Therese 
Wellbrant (SD). Therese Wellbrant föreslås därför att ta över Hillie Jörtofts 
uppdrag som fadder inom bildningsnämnden för dess skolor. 

De skolor som gäller är: 

Torsgårdens förskola 

Frejgårdens förskola 
Fadder 

Kvänums skola/barnomsorg Ersättare 

 

__________ 


