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Bildningsnämnden 2016-02-02 2 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 1 

BIN AU § 4 

Rutiner vid kränkning och trakasserier 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att rektor/förskolechef ansvarar för att delge vård-
nadshavare en kopia av inskickad anmälan till huvudman, som bevis för att 
ärendet är anmält. 

__________ 

Sammanfattning 

Margareta Holmberg, utredare, informerar om de nya rutinerna som gäller vid 
kränkning och trakasserier. 

En arbetsrutin gällande anmälningsärenden som gäller kränkning och diskrimi-
nering har arbetats fram efter bildningsnämndens beslut 2014-05-27 § 43. I 
rutinen ska bland annat anmälan skickas in centralt till bildningsförvaltningen 
för information och uppföljning. Nytt för rutinen är en punkt om att vård-
nadshavare ska delges en kopia av anmälan för att de ska veta att en anmälan 
skett och att utredning startat. 

I samband med att Margareta slutar sin anställning kommer den ansvariga per-
sonen som tar emot anmälningarna centralt att bli barn- och elevhälsochefen. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 2    Dnr 63/2015 

BIN AU § 5 

Beslut kring kommunens möjlighet att er-
bjuda lovskola 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att erbjuda lovskola för elever i åk 6 – 9 från och 
med 2016, enligt förordningen om statsbidrag, i första hand till elever enligt 
kriterierna i Förordning 2015:479. För elever i årkurs 9 ska lovskolan vara av-
slutad före utgången av juni månad.  Fokus ska i första hand riktas mot elever 
som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. 

__________ 

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har enligt uppdrag från Bildningsnämnden utrett möj-
ligheten att erbjuda frivillig lovskola för samtliga elever som önskar delta från 
och med våren 2016. Utredningen har även omfattat åtgärder för att stimulera 
intresset för lovskola. Kraven stämmer även överrens med att ny förordning 
(2015:479), Statsbidrag för lovskola, träder i kraft den 1 januari 2016 och anger 
riktlinjer/krav för att planera och bedriva lovskola. Kraven är en förutsättning 
för att kunna ta del av tilldelade medel under år 2016. I ansökan om statsbidrag 
ska huvudmannen beskriva hur den undervisning under skollov som ansökan 
avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med 
statsbidraget ska uppnås samt hur uppföljning ska ske. 

Utredningens förslag är att kommunen i första hand anordnar lovskola för 
elever i åk 6 – åk 9, efter terminens slut i juni och under elevernas höstlov 
2016. För elever i årkurs 9 ska lovskolan vara avslutad före utgången av juni 
månad.  Fokus ska vara på elever som inte nått eller riskerar att inte nå kun-
skapskraven för betyget E. (Anm. förutsättningen för att söka medel, enligt förordningen 
stadsbidrag lovskola.) 

__________ 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Kommunens möjlighet att erbjuda lovskola” 
- Utredning: ”Kommunens möjlighet att erbjuda lovskola” 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Margareta Holmberg, utredare, informerar om att det behöver tas ett beslut 
angående om det ska erbjudas skollunch och skolskjuts för elever i lovskola 
2016. 

Nämnden anser att detta bör lämnas till bildningschefen tills vidare. 

__________  
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BIN § 3 

BIN AU § 6 

Avstämning på Arbetsmiljöverkets rapporter 
samt skyddsronder 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Margareta Holmberg, utredare, informerar kring Arbetsmiljöverkets rapporter 
samt skyddsronderna som nyligen genomförts på skolorna. 

Bildningsförvaltningen och HR-avdelningen har samarbetat kring detta och 
handlingsplanen för skyddsronder har redan börjat tillämpas. 

Elevskyddsombud ses som ett viktigt förbättringsområde och en övergripande 
rutin arbetas fram när det gäller detta. Rektorer och andra berörda har fått ut 
ett förslag för synpunkter gällande detta. Ett förslag är att elever som gått en 
elevskyddsutbildning ska få ett intyg om detta med syfte att öka värdefullheten 
i uppdraget. 

__________ 
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BIN § 4 

Uppföljning av likabehandlingsplan 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit det av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Margareta Holmberg, utredare, informerar om uppföljningen av likabehand-
lingsplan.  

Tre anmälningar till Barn och elevombudet och en till Diskrimineringsom-
budsmannen har inkommit under läsåret 2015.  

Under 2016 har varje skola och förskola fått göra en ny likabehandlingsplan 
och detta arbete är nu klart och handlingsplanerna är publicerade internt. Mar-
gareta Holmberg är nöjd över arbetet på de flesta enheterna, och har sänt sina 
synpunkter till de som anses behöva detta. 

Skolinspektionen kommer att göra en inspektion under 2016 på Vara kom-
muns enheter och just likabehandlingsplanen anses vara något som de kommer 
att undersöka. 

__________ 

Informationsunderlag 

- Rapport: ”Redovisning av arbetet kring Likabehandling inom Bild-
ningsförvaltningens ansvarsområde år 2015” 

__________ 
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BIN § 5 

BIN AU § 7 

Formellt tillsättande av verksamhetsansvarig 
för Elevhälsan i Vara kommun 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utse elevhälsochef Liselotte Everhag- Winbladh 
till verksamhetsansvarig för Elevhälsan i Vara kommun i enlighet med 29 § 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

__________ 

Sammanfattning 

Den nämnd som kommunfullmäktige har beslutat ska vara ansvarig för elev-
hälsan ska fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren (i detta fall 
kommunen) för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Nämn-
den har det primära ansvaret för att alla relevanta hälso- och sjukvårdsförfatt-
ningar följs. Nämnden ska, i enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, utse 
en verksamhetschef som svarar för verksamheten. I 28 § HSL anges att led-
ningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 

__________ 
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BIN § 6 

BIN AU § 8 

Revidering av bidragsbelopp för enskild verk-
samhet 

Beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande bidragsbelopp till enskild verksamhet 
från och med januari 2016: 

Pedagogisk omsorg år 1-5  
  

15 tim  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 45 930 
Administrativ bidrag 1%  459 
Moms 6% 2 783 

Bidrag/barn  49 172 
  

Övriga  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 91 859 
Administrativ bidrag 1%  919 
Moms 6% 5 567 

Bidrag/barn  98 345 
  

Pedagogisk omsorg 6-13 år  
  

6-9 år  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 39 028 
Administrativ bidrag 1%  390 
Moms 6% 2 365 

Bidrag/barn  41 784 
  

10-13 år  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 23 416 
Administrativ bidrag 1%  234 
Moms 6% 1 419 

Bidrag/barn  25 069 
  

Förskola år 1-3  
  

Undervisning 80 719 
Lärverktyg 2 281 
Lokalkostnader 15 857 
Måltider 6 869 
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 915 
Moms 6% 6 518 

 115 159 

Förskola år 4-5  
  

Undervisning 76 421 
Lärverktyg 2 281 
Lokalkostnader 15 857 
Måltider 6 869 
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 786 
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Moms 6% 6 253 

 110 466 

Fritidshem  
  

Undervisning 29 284 
Lärverktyg 1 135 
Lokalkostnader 3 755 
Måltider 3 366 
Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 869 
Moms 6% 2 305 

 40 715 

Förskoleklass  
  

Undervisning 35 143 
Lärverktyg 1 919 
Lokalkostnader 13 359 
Måltider 2 836 
Elevhälsa 490 
Administrativ bidrag 3% 1 612 
Moms 6% 3 322 

 58 682 

Grundskola År 1-3  
  

Undervisning 40 130 
Lärverktyg 3 343 
Lokalkostnader 13 188 
Måltider 4 516 
Elevhälsa 2 497 
Administrativ bidrag 3% 1 910 
Moms 6% 3 935 

 69 519 

Grundskola År 4-6  
  

Undervisning 40 895 
Lärverktyg 3 656 
Lokalkostnader 13 188 
Måltider 4 516 
Elevhälsa 2 497 
Administrativ bidrag 3% 1 943 
Moms 6% 4 002 

 70 696 

Grundskola År 7-9  
  

Undervisning 40 765 
Lärverktyg 4 969 
Lokalkostnader 13 188 
Måltider 4 516 
Elevhälsa 2 497 
Administrativ bidrag 3% 1 978 
Moms 6% 4 075 

 71 988 

 

__________ 
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Sammanfattning 

På bildningsnämndens sammanträde 2015-12-08 § 116 fastställdes bidragsbe-
lopp för enskild verksamhet från och med januari 2016. Det har i efterhand 
visat sig nödvändigt att revidera dessa belopp. 

Bidragen, grundbeloppen, ska täcka samtliga kostnadsposter som avser verk-
samheten för barn och elever. Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans 
normala behov för stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpe-
dagoger, talpedagog, elevvård inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, 
prao, lärverktyg, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, 
lokalkostnader, städning, vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, ad-
ministration, kompetensutveckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 
2010:800) 

Tilläggsbelopp 

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.  

Bildningsnämndens budget 

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, pe-
dagogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. 
Dessa verksamheter ingår inte i bidragen till enskild regi. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Karl-Erik Stenborg, ekonom, informerar om de förändringar som finns i bi-
dragsbeloppen jämfört med de tidigare beslutade beloppen. 

Uträkningen för skolmåltider hade varit fel i förra underlaget. Förutom detta 
har beloppen för löneuppräkning, förskola 1-3 samt förskola 4-5 sänkts. Istället 
har beloppen för fritidshem, förskoleklass samt grundskolan ökat. 

__________ 
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BIN § 7    Dnr 29/2016 

BIN AU § 9, 22 

Bokslut 2015 med årsredovisning och intern-
kontroll 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att: 

1. Bokslut 2015 med årsredovisning och internkontroll godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.  

2. Förvaltningen ska vidta åtgärder för att säkerställa att redovisning av 
delegationsbeslut efterföljs enligt fastställda rutiner. 

Bilaga 1. 

__________ 

Sammanfattning 

Bokslut samt internkontroll för bildningsnämnden 2015 presenteras av bild-
ningsförvaltningens ekonom, Karl-Erik Stenborg. 

Resultatet för nämnden förra året är ett underskott på 422 000 kronor. I bud-
getramen ingår ett ackumulerat överskott på 5 000 000 kronor. En avstämning 
mot den centrala resursfördelningsmodellen visade att det var fler barn/elever 
än när budgetramen beslutades, vilket innebar att bildningsnämndens bud-
getram utökades med 3 746 000 kronor under året. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Karl-Erik Stenborg, ekonom, presenterar bokslut 2015 med årsredovisning och 
internkontroll. 

Arbetsutskottet och förvaltningen diskuterar redaktionella ändringar som be-
höver göras. 

Det uppmärksammas att brister skett enligt internkontrollen när det gäller re-
dovisning av delegeringsbeslut. 

__________ 
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BIN § 8    Dnr 22/2016 

BIN AU § 10 

Fördelning av tilläggsmedel i budgeten 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Vara kommun får 4 915 000 kr i tillfälligt statsbidrag för 2015 och 2016. Re-
kommendationen är att periodisera från det datum då kostnaderna ökade un-
der 2015 fram till december 2016.  

Om det antas att kostnaderna ökade från december 2015 så blir periodisering-
en under 13 månader. Denna ska fördelas till förvaltningar utifrån de kostnader 
som finns. 

 

Förvaltning Fördelning % 2015 2016 Totalt 

SOC 57 216 230 2 585 520 2 801 750  

BIN 25 94 750 1 134 000 1 228 750 

KS 12 45 480 544 320 589 800 

TU 3 11 370 136 080 147 450 

MBN 3 11 370 136 080 147 450 

Totalt 100 379 200 4 536 000 4 915 200 

 

Fördelningen har stämts av med respektive förvaltningschef, ekonomichef, 
kommande kommundirektör samt kommunalråd.  

__________ 
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BIN § 9 

Information om Sprinten 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Jonas Häggson, projektledare Sprinten, informerar om utvecklingsområdet 
Sprinten och dess påverkan på bildningsnämndens verksamheter. 

Sprinten är tänkt att komplettera de investeringar som redan gjorts vid Vara 
Konserthus. Det är bland annat tänkt att investeringar ska ske i ett så kallat 
bildnings- och kulturkluster. 

Som en del av projektet kommer bland annat en utveckling av Lagmansgymna-
siet och Vara Konserthus att ske. Även en gymnasial friskola; AMB, har planer 
på att etablera sig, med positiv effekt för kommunens andra skolor. Även yr-
keshögskoleutbildningar och vuxenutbildningar ses som ett fokus. Till detta 
kommer det även behövas ytterligare studentbostäder, vilket är inräknat i pro-
jektet. 

Förhoppningen är att allt detta ska få positiva effekter på Vara kommun. Dels 
direkta såsom mer arbetstillfällen och kostnadseffektivisering för bildnings-
nämndens verksamheter, men även indirekt såsom fler oväntade möten och 
minskat utanförskap. 

__________ 
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BIN § 10 

Ansökningar till gymnasiet HT 2016 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Mats Johnsson, rektor Lagmansgymnasiet, informerar om siffror gällande an-
sökningar till gymnasiet i Vara. 

Det var totalt 71 ansökningar till Lagmansgymnasiet HT 2016 fördelat enligt 
följande: 

Program Sökande 
2016 

Sökande 
2015 

Förändring 

Barn och fritid 11 10 +1 

Bygg- och anläggning 15 9 +6 

Ekonomi 10 17 -7 

El- och energi 8 8 0 

Fordon- och transport 10 25 -15 

Introduktionsprogrammet 7 12 -5 

Naturvetenskap 0 3 -3 

Samhällsvetenskap 10 12 -2 

Teknik 3 9 -6 

__________ 
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BIN § 11    Dnr 28/2016 

BIN AU § 11 

Ekonomisk uppföljning av Vara Badhus 

Beslut 

Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för att 
minska eventuellt underskott under sommaren 2016. 

__________ 

Sammanfattning 

Efter att snart summerat ihop det första budgetåret för Vara Badhus kan det 
konstateras att budgeten inte går ihop för badenheten trots att målet på över 
90 000 besökare nås. 

Det är framförallt två poster på Vara Badhus som bidrar till att budgeten inte 
går ihop. Det är personalkostnaderna och de förväntade intäkterna för biljett-
försäljningen. För att försöka klargöra varför så hämtas uppgifter från den 
badhusutredning som PP Arkitekter upprättade mars-april 2011. Det verkar 
vara helt utifrån den badutredningen som siffror hämtats från då det beslutades 
för hur stor personalbudgeten, besöksantalet och intäkterna skulle bli för Vara 
Badhus. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Toni Apell, badchef, informerar om nuläget kring badhusets ekonomi. 

Det konstateras att underskottet har blivit mycket mindre än vad som först 
troddes i och med en stor försäljning av årskort under december månad. 

På grund av detta anser arbetsutskottet att åtgärder inte behöver stressas fram 
men efterfrågar förslag på vad som kan göras för att balansera budgeten på 
lång sikt. 

Det efterfrågas om det finns öppettider som kanske inte behövs sett till antalet 
besökare. Svaret blir att lördagar under sommarmånaderna av erfarenhet haft 
väldigt få besökare. 

Det konstateras även att det i framtiden kan bli högre utgifter för Vara Badhus 
i och med att garantitiden kommer att gå ut och reparationer kommer börja 
kosta mer. 

__________ 
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BIN § 12    Dnr 124/2015 

BIN AU § 12 

Remiss gällande tillbyggnad av omklädnings-
rum i Vara Badhus 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår: 

1. En tillbyggnad av nytt omklädningsrum på plan två i Vara Badhus. 
2. Hänsyn bör tas till synpunkter från Kommunala Rådet för Funkt-

ionshinderfrågor (KRF). 
3. Möjligheterna till förbättring av de befintliga omklädningsrummen 

bör utredas. 

__________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-12-09 remitterat ett förslag om till-
byggnad av omklädningsrum på plan 2 (entrénivå) i Vara Badhus till bildnings-
nämnden. 

Vara badhus har under första året haft 91 566 besökare. Anläggningen är an-
passad på att ta emot 90 000 besökare/år. Detta har gjort att det under vissa 
perioder blir trångt. 

En tillbyggnad av omklädningsrum till Vara Badhus skulle innebära en förbätt-
rad helhetsupplevelse i och med att trängseln skulle minska. Det skulle även 
leda till en ökad tillgänglighet för badgästerna. Badet är väldigt uppskattat men 
omklädnings- och duschrummen är för små enligt besökarna. En utbyggnad 
innebär ökade driftskostnader och troligen inte ökade besökssiffror eller intäk-
ter i dagsläget. Dock skulle kundnöjdheten öka och det kommer bli lättare att 
ta emot fler besökare i framtiden. 

Eftersom samtliga omklädningsrum i Vara Badhus är för små är förslaget ett 
sätt att förbättra situationen på enklast möjliga sätt med minimal påverkan på 
verksamheten. En tillbyggnad av omklädningsrummen anses därför som posi-
tivt. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Alexander Larsson (M) yrkar följande: 

Moderaterna anser att dagens omklädningsrum ytmässigt är snålt tilltagna och 
att de därmed inte blivit helt ändamålsenliga men vi ställer oss inte bakom det 
förslag till utbyggnad som presenterats, huvudsakliga skäl till det är: 

- Huvudproblemen med dagens omklädningsrum är bl.a. opraktiska 
skåp, avsaknad av sluss mellan duschutrymme och omklädningsut-
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rymme samt liten bastu - inget av dessa problem åtgärdas genom den 
föreslagna utbyggnaden. 

- Vi ställer oss tveksamma till behovet av ett utökat antal skåp. Vår upp-
fattning är att det vid väldigt få tillfällen under året saknas skåp, vi har 
inte sett någon redovisning över skåpsbeläggningen men vid vår 
slumpmässiga undersökning vid åtta olika tillfällen under jullovet var 
antalet lediga skåp minst mellan 15-45 (av totalt 80) i herravdelningen  

- Vi ses också att besöksantalet i Vara Badhus, helt naturligt, nu är lägre 
jämfört med samma period föregående år 

- Badhuset redovisar redan ett underskott och då en tillbyggnad inte be-
döms generera fler besökare så kommer den ökade driftskostnaden att 
leda till ett ökat underskott. 

Vi anser att en eventuell om/utbyggnad absolut inte skall hastas fram utan vi 
föreslår i första hand nedan aktiviteter: 

- Genomförande av enkätundersökning där besökarnas åsikter efterfrå-
gas om vilka förbättringsbehov som anses finnas 

- Om en ombyggnad skall göras, utred ordentligt möjligheten att i första 
hand förbättra befintliga omklädningsrum utifrån de problemområden 
som nämns ovan 

Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Alexander Larssons 
yrkande i proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Toni Apell, badchef, informerar om förvaltningens syn på remissen. 

Tidsplanen för ombyggnationen är beräknad till 1 år och kostnaden till 5,4 
miljoner. 

Arbetsutskottet anser att det idag är för trångt i de befintliga omklädnings-
rummen och att en nybyggnation av ytterligare omklädningsrum inte kommer 
att lösa detta. De skulle gärna se att befintliga omklädningsrum också ses över 
för att öka luftigheten i dessa.  

Synpunkter från Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF) har in-
kommit under beredningen och det anses viktigt att dessa tas i beaktande då 
dagens omklädningsrum och bastu exempelvis inte är funktionshindersanpas-
sade. 

Yrkande 

Moderaterna yrkar följande: 

Moderaterna anser att dagens omklädningsrum ytmässigt är snålt tilltagna och 
att de därmed inte blivit helt ändamålsenliga men vi ställer oss inte bakom det 
förslag till utbyggnad som presenterats, huvudsakliga skäl till det är: 
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- Huvudproblemen med dagens omklädningsrum är bl.a. opraktiska 
skåp, avsaknad av sluss mellan duschutrymme och omklädningsut-
rymme samt liten bastu - inget av dessa problem åtgärdas genom den 
föreslagna utbyggnaden. 

- Vi ställer oss tveksamma till behovet av ett utökat antal skåp. Vår upp-
fattning är att det vid väldigt få tillfällen under året saknas skåp, vi har 
inte sett någon redovisning över skåpsbeläggningen men vid vår 
slumpmässiga undersökning vid åtta olika tillfällen under jullovet var 
antalet lediga skåp minst mellan 15-45 (av totalt 80) i herravdelningen  

- Vi ses också att besöksantalet i Vara Badhus, helt naturligt, nu är lägre 
jämfört med samma period föregående år 

- Badhuset redovisar redan ett underskott och då en tillbyggnad inte be-
döms generera fler besökare så kommer den ökade driftskostnaden att 
leda till ett ökat underskott. 

Vi anser att en eventuell om/utbyggnad absolut inte skall hastas fram utan vi 
föreslår i första hand nedan aktiviteter: 

- Genomförande av enkätundersökning där besökarnas åsikter efterfrå-
gas om vilka förbättringsbehov som anses finnas 

- Om en ombyggnad skall göras, utred ordentligt möjligheten att i första 
hand förbättra befintliga omklädningsrum utifrån de problemområden 
som nämns ovan 

Proposition 

Ordföranden ställer det utökade tjänstemannaförslaget och Moderaternas yr-
kande i proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det utökade 
tjänstemannaförslaget. 

Reservation 

Peter Jonsson (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkande. 

__________ 
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BIN § 13 

BIN AU § 13 

Uppföljning av barnomsorg 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Yvonne Karlsson, barnomsorgshandläggare, informerar om nuläget för barn-
omsorgen. 

Totalt finns det en kapacitet för 835 barn i barnomsorgen i Vara kommun sett 
utifrån lokalanpassningen. Antalet inskrivna barn vårterminen 2016 är 818. Det 
finns alltså en viss överkapacitet idag. Dock är skillnaden stor mellan de olika 
enheterna och på vissa enheter finns det idag fler inskrivna barn än vad lokalen 
är anpassad för. 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Det diskuteras att förmågan att kunna ge prognoser över framtiden måste för-
bättras. Exempelvis var det inte länge sedan det beräknades att vissa skollokaler 
skulle kunna rivas, men idag skulle det vara helt omöjligt. 

__________ 
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BIN § 14    Dnr 127/2015 

BIN AU § 14 

Tilläggsansökan, stöd till upprustning för 
stormskador – Ryda SK 

Beslut 

Bildningsnämnden återremiterar ärendet till förvaltningen. 

__________ 

Sammanfattning 

Ryda SK har lämnat in en ansökan om kommunalt bidrag för skador på elljus-
spåret vid motionsanläggningen Almesåsen i Ryda. Skadorna uppkom under 
stormen Egon i januari 2015 då omkullblåsta träd orsakade stor skada på 
elstolpar, ledningar och belysningsarmatur.  

Föreningen har genomfört arbeten till en uppskattad kostnad av 69 872 kronor 
för att återställa anläggningen. Föreningen söker ekonomiskt stöd från Vara 
kommun, eftersom inga försäkringar kan täcka de uppkomna skadorna. Före-
ningen har tidigare beviljats ett stöd på 1420 kronor för skador uppkomna efter 
stormen Per 2007. 

Motionsanläggningen i Almesåsen används till största delen av allmänheten 
och i mindre utsträckning av föreningens egna medlemmar. Ett stöd är befogat 
för att allmänheten även fortsättningsvis ska kunna använda anläggningen och 
dess motionsspår. 

Budgeten för stöd till upprustning uppgår 2016 till 250 000 kronor. Bildnings-
nämnden har ur budget 2016 beviljat stöd till upprustning om 90 867 kronor. 
Utrymme finns således i budget att bevilja ett upprustningsstöd till Ryda SK. 

Lämpligt är att följa det gängse förfarandet för upprustningsstöd, det vill säga 
att bildningsnämnden beviljar 30 % av materialkostnaden. 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Carl-Uno Olsson, ordförande, informerar nämnden om att Ryda SK inte varit 
helt nöjda med det tänkta beslutet. Nämnden kan förstå detta, men samtidigt 
kan beslut inte alltid följa vad föreningar vill. 

Nämnden önskar ge mer tid till förvaltningen att undersöka hur denna ansökan 
ska behandlas sett till de extraordinära omständigheterna kring den. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet kan beslutas idag i proposition och 
finner att nämnden återremiterar ärendet. 

__________ 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 

Bildningsnämnden beslutar att: 

1. Bevilja stöd med 30 % av totalt fakturerade kostnader. Medel tas ur 
2016 års budget för Stöd till upprustning. 

2. Som motprestation ska Ryda SK teckna en försäkring mot stormska-
dor. 

Arbetsutskottets behandling 

Karin Beckman, kulturchef, och Karin Hermansson, kultursamordnare, infor-
merar om Ryda SK:s ansökan. 

Det råder speciella omständigheter kring ansökan då arbetena redan är slut-
förda och ansökningen har kommit in i efterhand. Det har inte heller varit helt 
tydligt gällande vilket typ av bidrag det gäller. 

Arbetsutskottet anser att de extraordinära omständigheterna i just detta fall gör 
att extra stöd kan beviljas. Av vikt ses att det främst är allmänheten som an-
vänder sig av spåret, inte föreningens egna medlemmar. 

Att regelverket följs är dock viktigt, och arbetsutskotter inser faran med att 
lätta på reglerna. Det åberopas därför på att detta är ett mycket speciellt fall. 

Det är dock viktigt att en försäkring tas för att motverka denna typ av förslus-
ter i framtiden. 

__________ 
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BIN § 15    Dnr 8/2011 

BIN AU § 15 

Information om Vara Hästsportklubbs ansö-
kan om kommunalt stöd 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Karin Beckman, kulturchef, och Karin Hermansson, kultursamordnare, infor-
merar om Vara Hästsportklubbs (tidigare Varaortens Ryttarförening – VORF) 
ansökan om kommunalt stöd för att bygga en ridanläggning. 

Föreningen har tidigare lämnat in ansökan men den har inte ansetts vara kom-
plett. Det som behöver kompletteras är en kritisk granskning av budgeten och 
en plan för föreningens framtida ekonomi. Vissa bilagor från de tidigare an-
sökningarna behöver också uppdateras. En uppdaterad ansökan ska lämnas in 
från föreningen innan 2016-01-31.  

Ansökan har nu kommit in och kommer att beredas av förvaltningen. 

__________ 
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BIN § 16    Dnr 27/2016 

BIN AU § 16 

Ändring av krav vid anställning av förskole-
personal 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen rätt att erbjuda tillsvidarean-
ställning till personal utan behörighet inom förskoleverksamheten under förut-
sättning att kvalitativ pedagogisk verksamhet kan säkerställas. 

__________ 

Sammanfattning 

Förskolan i Vara kommun har länge haft som policy att endast tillsvidarean-
ställa behöriga förskolelärare. De utan behörighet har istället endast blivit er-
bjudna visstidsanställning.  

Denna policy har blivit problematisk i och med att det idag råder en brist på 
kvalificerade förskolelärare att anställa.  

Resultatet har blivit att många personer visstidsanställs för kortare perioder i 
Vara kommuns förskolor. Detta skapar problem i och med att kontinuiteten 
blir lidande på förskolorna samtidigt som många individer binds upp i en osä-
ker anställningsform när de egentligen är mycket väl lämpade att bli tillsvidare-
anställda. 

Att kunna tillsvidareanställa obehörig personal som ses som lämplig anses vara 
bättre än att ständigt behöva förnya kontrakten, med all osäkerhet det innebär 
för samtliga inblandade. 

Förvaltningen har fört diskussioner med förskolechefer och personalföreträ-
dare via Samverkansmöten och samtliga har ställt sig positiva till att tillsvidare-
anställa obehörig personal under förutsättning att kvalitativ pedagogisk verk-
samhet inte blir lidande. 

__________ 
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BIN § 17    Dnr 28/2013 

BIN AU § 1, 23 

Framtida utbyggnad och organisation av 
skola och fritidshem i Vara tätort 

Beslut 

Bildningsnämnden hemställer hos tekniska utskottet att: 

1. Tillfällig modullösning placeras vid Torsgårdens förskola för förskoleun-
dervisning, med en beräknad kostnad på 2 700 000 kronor.  Medel för 
detta tas ur investeringsprojekt ”Grundskola Torsgårdsskolan”. Dagens 
moduler på Västra skolan kan vid behov användas som förskolemodu-
ler under färdigställandet av Västra längan och Ritaregården. Dagens 
moduler avyttras när allt är klart. 

2. Två NO-salar byggs på Lagmansgymnasiet, med syfte att användas ge-
mensamt av Lagmansgymnasiet och Alléskolan, med en beräknad 
kostnad på 3 000 000 kronor. Medel för detta tas ur investeringsprojekt 
”Alléskolan, lokaler”. 

Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att genomföra om- och tillbyggnad av skola och fritidshem i Vara 
tätort enligt nedanstående förslag: 

- Torsgårdsskolan byggs om till 3-parallellig F-3 skola + fritidshem och 
förskolan flyttar till Västra skolan.  

- 3 000 000 av budgeterade medel ska i huvudsak användas för persona-
lens önskemål för verksamhetens kvalitetssäkring av lokalen. 

Finansieringen av ovanstående om- och tillbyggnad ska ske genom: 

1. Omdisponering av 8 000 000 kronor från projekt ”Alléskolan, lokaler” 
till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

2. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Västra sko-
lan/förskolan” till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

3. Omdisponering av 5 000 000 kronor från projekt ”Skolidrottsplats” till 
projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

4. Omdisponering av 2 600 000 kronor från det årliga anslaget för utrust-
ning till projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” 

5. Användning av 27 805 000 kronor (7 205 000 kronor + omdisponerade 
medel) från projekt ”Grundskola Torsgårdsskolan” till ombyggnation 
av Torsgårdsskolan, tillagningskök, samt till nya möbelinventarier. 

6. 14 030 000 kronor budgeteras till projektet ur investeringsbudgeten 
2017. 

__________ 

Sammanfattning 

Efter uppdrag av kommundirektören genomförde bildningsförvaltningen en 
skolorganisationsutredning 2015 där det visade sig att lokalbristen inom för- 
och grundskola krävde akuta åtgärder. Några förslag på åtgärder som presente-
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rades i utredningen var att Torsgårdsskolan skulle bli en F-3 skola samt att 
Västra skolan skulle bli en förskola. 

Utredningen presenterades för bildningsnämnden 2015-05-26 § 57 och har 
sedan detta behandlats av bildningsförvaltningen i flera steg. Ärendet har ut-
retts av Catarina Dalander, extern lokalutredare, i samråd med bildningsför-
valtningen. 

Rapport gällande lokalutredningen har nu presenterats av den externa lokalut-
redaren och i denna finns 3 olika långsiktiga lösningar med 4 olika alternativ 
för att nå dessa. Denna rapport har gått ut på remiss till partigrupperna som nu 
har inkommit med synpunkter.  

__________ 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Framtida utbyggnad och organisation av skola och 
fritidshem i Vara tätort. 

- Rapport: ”Rapport lokalutredning – förskola, förskoleklass, grundskola 
och fritidshem i Vara tätort” 

__________ 

Bildningsnämndens behandling 

Hannes Berggren, tf. bildningschef, informerar om att de tänkta nya lokalerna 
på Torsgårdsskolan kommer att minst motsvara de gamla i Västra skolan när 
det gäller storleken. Klassrummen blir större eller motsvarande, grupprumsytan 
blir större samt fritidsytan motsvarar dagens storlek. 

Även trafiksituationen har studerats och anses fungera enligt Hannes Berggren. 

Ajounering mellan 12.35-12.45 för överläggning i partigrupper. 

Yrkande 

Annette Engström (L) tilläggsyrkar följande: 

Att de tre extra miljonerna i huvudsak används för personalens önskemål för 
verksamhetens kvalitetssäkring. 

Bifall 

Alexander Larsson (M) yrkar bifall till Annette Engströms (L) tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut i proposition mot ar-
betsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet. Han finner att nämnden 
beslutar efter arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet  

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Catarina Dalander, extern lokalutredare, redovisar sin rapport angående lokal-
utredningen samt efterfrågat underlag från förra arbetsutskottet 2016-01-19 § 
1. 
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För att ytterligare säkerställa en flexibel och inkluderande skola kommer en 
beräknad extra kostnad på 3 000 000 kronor att behövas. För detta kommer 
180 extra kvadratmeter byggas för bland annat större grupprum, större städ-
central och större arbetsplatser för pedagogerna. Arbetsutskottet anser att detta 
är en rimlig kostnad för vad det kommer att ge och väljer att lägga till denna 
kostnad i förvaltningens tidigare uträknade finansiering. 

Det lyfts fram att Alléskolan kommer att sakna investeringsmedel 2016 i och 
med omdisponeringen av medel till Torsgårdsskolan. Men eftersom projekte-
ring och upphandling för Alléskolan troligtvis inte kommer vara klart 2016 ses 
det som bättre att medlen går till Torsgårdsskolan, vilket behövs idag. Innan 
ombyggnation startar på Alléskolan måste investeringsmedel tillföras. 

Fråga uppkommer om varför medel för NO-salar på Lagmansgymnasiet inte 
använts ur investeringsprojekt ”Konserthuset/Lagmansgymnasiet” istället för 
investeringsprojekt ”Alléskolan, lokaler”. Detta har under utredningen stämts 
av med kommundirektören men förvaltningen vill återkomma med svaret på 
varför beslutet blev att inte använda dessa medel. 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) yrkar följande gällande beslut om hemställan hos kommun-
styrelsen: 

”Om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan ska återremiteras till bildningsför-
valtningen för att utredas och kvalitetssäkras bland annat med avseende på: 

- Kapacitet 
- Ändamålsenlighet 
- Trafiksituation 

Utöver detta har rektor uttryckt att flytt till nya lokaler kan ske även under an-
nan tid än sommaruppehållet, detta innebär att vi inte förlorar ett helt läsår om 
vi fattar ett eventuellt beslut senare än fullmäktige den 29/2.” 

Proposition 

Ordföranden ställer Peter Jonssons (M) yrkande under proposition och finner 
att utskottet avslår yrkandet. 

Reservation 

Peter Jonsson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

__________ 
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BIN § 18 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 

Bildningsnämnden noterar redovisningen av delegeringsbeslut. 

_________ 

Bakgrund 

Följande delegeringsbeslut redovisas för bildningsnämnden: 

Delegeringsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-01-19 § 18-19 Arbetsutskottet 

01 Skolskjutsansvarig Yvonne Carlson 

02-09 Kulturchef Karin Beckman 

_________ 
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BIN § 19 
BIN AU § 20 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

T.f. bildningschef Hannes Berggren informerar om: 

- Kränkningsanmälningar sedan förra arbetsutskottet: 1 st. Lagmans-
gymnasiet, 7 st. Alléskolan, 2 st. Arentorp och 1 st. Västra Park 
 

- Rekryteringen av en ny SYV; Sofia Holm, har avklarats och hon är nu 
tillsatt. 
 

- Rekrytering av ny rektor på Nästegårsskolan har inletts efter att Lisa 
Ekberg valt att avsluta sin anställning. En tillförordnad kommer att till-
sättas innan en ny ordinarie är på plats. 

__________ 
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BIN § 20 

Övrigt 
 

 Alexander Larsson (M) lyfter frågan om extra medel till sporthallarna. 
Ett äskande har gjorts för detta och frågan är om de har fått detta till-
delat än.  
Svaret från förvaltningen är att det just nu påbörjats en uppföljning av 
bidragssystemet och att det är viktigt att undersöka konsekvenserna av 
förändrade bidrag. Detta ska lösas under våren. 
 

 Irene Karlsson (C) lyfter frågan om varför det inte finns en central per-
sonalpool för lärare. I många andra kommuner finns det en sådan och 
det skulle kanske vara bättre att HR skötte detta istället för att varje 
rektor fick ringa runt.  
Svaret från förvaltningen är att detta kommer att tas med till lednings-
gruppen för vidare diskussion. 


