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  Utdragsbestyrkande  

BIN § 32 

BIN AU § 37 

Presentation av ny bildningschef 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden tar del av informationen och hälsar den nya bildningschefen 
välkommen. 

__________ 

Sammanfattning 

Yvonne Kjell, nytillträdd bildningschef, presenterar sig. 

Hon har ett långt förflutet i skolvärlden med 20 år som lärare, varav 10 i 
Skövde och 10 i Göteborg. 2005 blev hon rektor, en titel hon hade fram till 
2012 när hon blev Skol- och kulturchef i Gullspång kommun. 

Hon ser fram emot jobbet som bildningschef i Vara kommun och hoppas på 
ett gott samarbete med bildningsnämndens politiker. 

__________ 
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BIN § 33 

BIN AU § 47 

Uppföljning och information från Kultur Vara 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Karin Beckman har varit kulturchef i ett och ett halvt år. En av hennes främsta 
uppgift har varit att få de tre tidigare sammanslagna enheterna i Kultur Vara att 
känna sig som en gemensam enhet. 

Under året har flera projekt genomförts. Detta förutom det ständigt pågående 
kulturarbetet på exempelvis Kulturskolan eller i samarbete med någon av Vara 
kommuns enheter såsom Vara Badhus. Ett av dessa projekt var Kulturskolans 
50-årsjubileum. Fastän detta projekt var väldigt lyckat upptäckte Kultur Vara 
att de måste arbete mer med inkludering och inbjudan till fler människor. 

Detta ledde till den så kallade ”Vara-modellen” där kulturen ska vara initiativ-
tagare till att jobba mer med integrationsfrågor. Kulturslingan är ett av pro-
jekten som kom till med Vara-modellen i åtanke. Projektet syftar till att bjuda 
in människor i Vara kommun som inte alltid besöker Kultur Varas verksam-
heter. Detta sker i samarbete med föreningarna i kommunen. Ett annat lik-
nande projekt är ett låtskrivarprojekt där unga får skriva låtar ihop med in-
bjudna musiker. 

Även arbetet över generationsgränserna ses som en viktig del av integrationen 
och här erbjuds aktiviteter där unga och äldre får göra saker gemensamt, såsom 
att sjunga. 

__________ 
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BIN § 34    Dnr 55/2016 

BIN AU § 46 

Arrangering av medborgarceremonier 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ger Kultur Vara i uppdrag att årligen arrangera Medborgar-
ceremonier i Vara kommun i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer 
och krav. 

Reservationer 

Therese Wellbrant (SD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

__________ 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, 2016-03-09 § 28, att 
årligen arrangera medborgarceremonier i Vara kommun. Sedan 2015 är det 
obligatoriskt för landets kommuner att arrangeras medborgarceremonier minst 
en gång per år för att fira nya svenskar. 

Medel för detta har överförts till bildningsnämnden i samband med budget 
2016, totalt 16 000 kronor. 

Det var Kultur Vara som skötte detta under 2015 och ett liknande upplägg 
kommer att användas i år. Ceremonin kommer att ske i Konserthuset, där det 
kommer bjudas på mat och underhållning. Ett diplom kommer också att delas 
ut till de nya medborgarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg i sin behandling av ärendet att även 
kommunfullmäktiges presidium ska vara delaktiga i ceremonin. Kultur Vara 
bjöd förra året med kommunalrådet men hade en önskan om att även få med 
oppositionsrådet efterkommande år. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Therese Wellbrant (SD) yrkar följande tillägg: 

”Medborgarceremonierna för nyanlända ska hållas i traditionellt svensk anda.” 

Alexander Larsson (M), Irene Karlsson (C), Ros-Marie Persson (S) och Ann-
Louise Svensson (S) yrkar på avslag av tilläggsyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas och finner att 
nämnden besluter enligt detta. 

Ordföranden frågar om Therese Wellbrants tilläggsyrkande bifalles och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 

__________ 
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BIN § 35    Dnr 28/2016 

BIN AU § 38 

Sommartider för Vara Badhus 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ger förvaltningen rätt att erbjuda följande öppettider på 
Vara Badhus under perioden 30 maj till 21 augusti: 

vecka 22-23 

Måndag 10.00 - 20.00 Nationaldagen: 10-16 

Tisdag 06.00 - 20.00  

Onsdag 10.00 - 20.00  

Torsdag 06.00 - 20.00  

Fredag 10.00 - 20.00  

v. 24-27 

Måndag - fredag 11.00 - 18.00 Torsdagar, morgonsim 06.00 - 09.00 

Midsommarafton: Stängt 

v. 28 

Måndag - fredag 11.00 - 18.00  

v. 29-31 

Stängt Stängt Sommaruppehåll 

v. 32-33 

Måndag - fredag 11.00 - 18.00  

Innan fastställande av öppettider ska en avstämning med Vara Utebad ske med 
målet att minst ett bad i Vara har helgöppet under perioden juni-augusti. 

Protokollsanteckning 

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Moderaterna påtalar vikten av att vara lyhörda för kommuninvånarnas reakt-
ioner på ändrade öppettider. Inkomna synpunkter bör ligga till grund för en 
utvärdering inför kommande år. 

__________ 

Sammanfattning  

På bildningsnämndens sammanträde 2016-02-02 § 11 fick förvaltningen i upp-
gift att ta fram förslag för att minska eventuellt underskott under sommaren 
2016. Detta efter att Vara Badhus haft ett underskott under 2015 och att dis-
kussionen visade att det fanns tider som under sommaren 2015 som få badgäs-
ter utnyttjat.  
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Genom att Vara Badhus håller stängt på lördagar och under tre hela veckor på 
sommaren kommer personalkostnaderna minska genom mindre OB-tillägg och 
behov av sommarvikarier. 

Sett till föregående år blir detta en liten förändring, där tiderna ändras från tis-
dag-lördag (2015) till måndag-fredag och från två veckors semesterstängt 
(2015) till tre veckors semesterstängt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Sommartider för Vara Badhus”, 2016-03-22 
- Komplettering: ”Besparing 2016 och besökare 2015”, 2016-04-06 
- Protokoll: Bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-29 § 38 

Bildningsnämndens behandling 

Carl-Uno Olsson (S) begär ajournering mellan 10.41-10.47. 

Yrkande 

Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg: 

Innan fastställande av öppettider för sommarperioden så bör avstämning göras 
så att det säkras att alltid ett av baden, Vara Badhus eller utebadet, har helgöp-
pet under perioden juni-augusti. 

Irene Karlsson (C) yrkar följande tillägg: 

Innan fastställande av öppettider ska en avstämning med Vara Utebad ske med 
målet att minst ett bad i Vara har helgöppet under perioden juni-augusti. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas och finner att 
nämnden besluter enligt detta. 

Ordföranden frågar om Peter Jonssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden frågar om Irene Karlssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden bifaller yrkandet. 

__________ 
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BIN § 36 

Information om tillsyn av friförskolor 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Det skedde en regelbunden tillsyn av kommunens samtliga friförskolor under 
2014. Efter utvärderingen av denna beslutades att det skulle ske en riktad till-
syn som omfattade samtliga friförskolor under 2016. 

I den riktade tillsynen kommer tre områden att undersökas. Det systematiska 
kvalitetsarbetet, barn i behov av särskilt stöd samt icke-konfessionell undervis-
ning. 

Tillsynen har inte påbörjats ännu, men det kommer att ske senare under 2016. 

__________ 
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BIN § 37 

Information om kultur på skolenheterna 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Syftet med kultur inom skolverksamheterna är att det ska användas för att nå 
kvalitativa resultat. Det är alltså en viktig del i utbildningen. Under året sker en 
reflektion av hur kultur använts som verktyg för att nå framgång inom skol-
verksamheterna. 

Under året har flera olika kulturverksamheter erbjudits barnen och eleverna i 
Vara kommun. Mycket har skett i samarbete med Konserthuset, där barn och 
elever kunnat gå på pjäser och föreställningar. Även biblioteket har varit en 
viktig samarbetspartner. 

Andra utmärkande exempel är att förskolan fått vara delaktig i utformningen 
av badhusparken,  grundskolan 7-9 har haft ett Skapande Skola-projekt vid 
namn Best of Sweden, och eleverna på gymnasiet har besökt folkteatern i Gö-
teborg. 

__________ 
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BIN § 38 

Uppföljning av arbetsmiljö 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Bildningsförvaltningen har gjort en uppföljning på hur arbetsmiljön sett ut 
under 2015. Här fokuseras på fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållan-
den. 

Under året finns det en rutin för hur arbetet med hälsa och säkerhet ska se ut. 
Den första rutinen gäller enhetsnivån, där hälsa och säkerhet gås igenom,. Se-
dan går det upp på förvaltningsnivå, där samtliga enheters hälso- och säker-
hetsrapporter gås igenom på förvaltningens samverkanmöte. Till slut blir det 
en årlig uppföljning på central nivå där protokoll skickas till förvaltningschefen. 

Det har märkts av låga siffror gällande anmälningar på enheterna, men detta 
kan bero på att rutinen av att rapportera inte följts. Ett utstickande exempel är 
Vedums förskola, där ett stort antal tillbud och hot- och våldsanmälningar har 
skett. 

Arbetsmiljöverket har under 2015 genomfört en tillsyn av vissa verksamheter 
och då kommit med krav på brister de uppmärksammat. En av bristerna är 
exempelvis att den årliga uppföljningen inte är tydlig nog. 

__________ 
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BIN § 39 

BIN AU § 45 

Övergripande handlingsplan vid hot och våld 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att: 

1. Anta den övergripande handlingsplanen vid hot och våld enligt bilaga, 
vilket ersätter den tidigare övergripande handlingsplanen. 
 

2. Ge arbetsutskottet i uppdrag att säkerställa rutiner kring barn med 
skyddad identitet 

__________ 

Sammanfattning  

I samband med en översyn av bildningsnämndens dokument har det uppdagats 
vissa brister.  

Bildningsnämnden antog 2010-09-28 § 49 en övergripande handlingsplan vid 
hot och våld, vilken senast reviderades 2012-12-11 § 87. Det har dock skett 
förändringar, bland annat i Skollagen och med personal, som gör att denna 
plan blivit inaktuell.  

Förvaltningens tidigare utredare reviderade därför handlingsplanen med avse-
ende på detta 2016-01-27. Men detta antogs aldrig i bildningsnämnden och 
därför gäller tekniskt sett den inaktuella handlingsplanen vid hot och våld fort-
farande. 

För att säkerställa planens aktualitet och ta tillvara den tidigare utredarens in-
satser bör därför den reviderade handlingsplanen vid hot och våld antas. 

Bildningsnämnden behandling 

Yrkande 

Therese Wellbrant (SD) yrkar på en återremiss till förvaltningen med följande 
motivering: 

”Att ta fram handlingsplan och åtgärdsprogram för elever med skyddad identi-
tet.” 

Irene Karlsson (C) yrkar följande tillägg: 

”Arbetsutskottet får i uppdrag att säkerställa rutiner kring barn med skyddad 
identitet.” 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras och finner att nämnden 
avslår yrkandet om återremiss. 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 
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Ordföranden frågar om Irene Karlssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner 
att nämnden bifaller yrkandet. 

__________ 
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BIN § 40    Dnr 80/2015 

BIN AU § 49 

Yttrande angående motion om allmän för-
skola 

Bildningsnämndens beslut: 

Bildningsnämnden avger yttrande till Kommunstyrelsen enligt nedan: 

Att ge föräldrar med avgiftsfri allmän förskola under skoldagar rätt att kunna 
välja tider i större utsträckning skulle leda till att avgiftsfri allmän förskola i 
praktiken likställs med avgiftsbelagd barnomsorgsplats.  Detta skulle leda till 
negativa konsekvenser som klart överväger de positiva effekterna av förslaget. 

Förutom detta erbjuder Vara kommun redan idag allmän förskola från och 
med höstterminen det år barnet fyller tre, vilket gör motionens första yrkande 
överflödigt. 

Därför föreslås att motionen avslås. 

__________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion gällande allmän förskola till Bild-
ningsnämnden. Sverigedemokraterna (SD) Hannyah Jörtoft och Therese Well-
brant har genom sin motion föreslagit förändringar gällande den allmänna för-
skolan genom följande yrkanden: 

 Att Vara kommun ska erbjuda allmän förskola från och med höstter-
minen det år barnet fyller tre. 

 Att föräldrar ges möjlighet att i större utsträckning påverka hur de 15 
timmarna/vecka ska fördelas. 

 Att barnen i den allmänna förskolan även erbjuds att delta under mål-
tider, såsom lunch och/eller mellanmål. 

Idag erbjuder Vara kommun redan allmän förskola från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre. Att införa större påverkan på fördelning av tid samt att 
barnen i allmän förskola ska ha rätt till måltider skulle leda till att föräldrarna 
till de barn som nyttjar den allmänna förskolan kommer att få det lättare. Men 
de kostnader; ekonomiska, personalmässiga och pedagogiskt kvalitativa, som 
förslaget kommer att tillföra överväger de positiva fördelarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse: ”Allmän förskola – Yttrande gällande inkommen mot-
ion”, 2016-03-23 

- Remiss: ”Motion avseende allmän förskola”, 2015-10-05 
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Bildningsnämndens behandling 

Yrkande 

Therese Wellbrant (SD) yrkar bifall till den andra och det tredje punkten i mot-
ionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Therese Wellbrants yrkande 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________  
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BIN § 41    Dnr 52/2016 

BIN AU § 39 

Revidering av tillämpningsregler för förskola, 
annan pedagogisk omsorg och fritidshem 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk 
omsorg och fritidshem enligt bilaga, vilket ersätter tidigare beslutade tillämp-
ningsregler gällande detta. 

__________ 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 74 att anta en reviderad maxtaxa 
gällande barnomsorg (förskola och fritidshem). I samband med detta fick bild-
ningsnämnden i uppdrag att revidera tillämpningsföreskrifterna till denna taxa. 

Tidigare har maxtaxan och dess tillämpningsregler varit antagna av kommun-
fullmäktige 2008-06-16 § 40 samtidigt som bildningsnämnden själva också re-
viderat tillämpningsreglerna löpande, senast på dess sammanträde 2013-11-05 § 
81. Detta har varit problematiskt eftersom det funnits två existerande tillämp-
ningsregler samtidigt.  

I samband med uppdraget från kommunfullmäktige kommer denna situation 
att lösas i och med att maxtaxan kommer att bestämmas av kommunfullmäk-
tige och tillämpningsreglerna officiellt blir en del av bildningsnämndens an-
svarsområden. 

De föreslagna tillämpningsreglerna har sin grund i bildningsnämndens senaste 
reviderade tillämpningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll: Bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-03-29 § 39 

__________ 
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BIN § 42    Dnr 46/2016 

BIN AU § 40 

Yttrande gällande nyetablering av fristående 

gymnasieskola – Academy of Music and Bu-
siness Vara 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden yttrar sig till Skolinspektionen enligt bilaga. 

__________ 

Sammanställning 

Skolinspektionen har 2016-02-17 inkommit med en remiss till Vara kommun 
gällande ansökan om godkännande som huvudman vid nyetablering av en fri-
stående gymnasieskola; Academy of Music and Business Vara (Skolinspektion-
ens dnr 32-2016:737). Vara kommuns samt närliggande kommuners yttranden 
önskas. 

Det önskas en konsekvensbeskrivning för kommunen gällande ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av den sökandes utbildning. 
Även svar gällande ett antal specifika frågor om kommunens befintliga gymna-
siesituation önskas. 

Då Vara kommun ingår i ett samarbete med grannkommunerna genom Ut-
bildning Skaraborg har även ett grannkommunsperspektiv tagits med i yttran-
det. 

Skolinspektionen önskar yttrandet senast 2016-05-12. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: ”Nyetablering av fristående gymnasieskola; Academy of Music 
and Business Vara”, 2016-02-17 

- Protokoll: Bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-03-29 § 40 

__________ 
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BIN § 43    Dnr 46/2016 

BIN AU § 41 

Yttrande gällande riksrekryterande utbildning 

vid fristående gymnasieskola – Academy of 
Music and Business Vara 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden yttrar sig till Skolinspektionen enligt bilaga. 

__________ 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har 2016-02-17 inkommit med en remiss till Vara kommun 
gällande ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande ut-
bildning vid fristående gymnasieskola; Academy of Music and Business Vara 
(Skolinspektionens dnr 37-2016:933). Vara kommuns samt närliggande kom-
muners yttranden önskas. 

Det önskas en konsekvensbeskrivning för kommunen gällande ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av den sökandes utbildning. 
Även svar gällande ett antal specifika frågor om kommunens befintliga gymna-
siesituation önskas. 

Då Vara kommun ingår i ett samarbete med grannkommunerna genom Ut-
bildning Skaraborg har även ett grannkommunsperspektiv tagits med i yttran-
det. 

Skolinspektionen önskar yttrandet senast 2016-05-12. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: ”Riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskola; 
Academy of Music and Business Vara”, 2016-02-17 

- Protokoll: Bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-03-29 § 41 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-04-12 17 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 44    Dnr 45/2016 

BIN AU § 42 

Yttrande gällande nyetablering av fristående 

gymnasieskola – MusicCenter School i Skara 
AB 

Bildningsnämndens beslut 

Vara kommun ställer sig bakom Skara kommuns yttrande till Skolinspektionen. 

__________ 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har 2016-02-17 inkommit med en remiss till Vara kommun 
gällande ansökan om godkännande som huvudman vid nyetablering av en fri-
stående gymnasieskola; MusicCenter School (Skolinspektionens dnr 32-
2016:700). Den tänkta fristående gymnasieskolan kommer att ligga i Skara 
kommun, men som en grannkommun önskas även Vara kommuns yttrande i 
frågan. 

Det önskas en konsekvensbeskrivning för kommunen gällande ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av den sökandes utbildning. 
Även svar gällande ett antal specifika frågor om kommunens befintliga gymna-
siesituation önskas. 

Då Vara kommun ingår i ett samarbete med grannkommunerna genom Ut-
bildning Skaraborg kommer kommunen att ställa sig bakom Skara kommuns 
yttrande. 

Skolinspektionen önskar yttrandet senast 2016-05-12. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: ”Nyetablering av fristående gymnasieskola; MusicCenter 
School Skara”, 2016-02-17 

- Yttrande: ”Skara kommuns svar till Skolinspektionen”, 2016-04-08 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-04-12 18 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 45    Dnr 54/2016 

BIN AU § 43 

Rutiner vid rapportering av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att revidera sin delegationsordning, enligt bilaga, 
med följande tillägg under den nya rubriken ”Kontroll av delegationsbeslut”: 

Den av nämnden beslutade justeraren ska, i samband med anmälan av delegat-
ionsbeslut till nämnden, välja ut ett av de anmälda delegationsbesluten för vi-
dare redogörelse av dess delegat på ett av nämndens nästkommande samman-
träden. 

Nämndens ordförande och sekreterare ansvarar för att kalla in den begärda 
delegaten inför nästa nämndsammanträde. 

Denna kontroll åsidosätter inte övriga ledamöters rätt att begära ytterligare 
redovisning kring specifikt delegationsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning  

När det gäller rapportering av delegationsbeslut till bildningsnämnden finns det 
möjligheter till förbättringar. Därför togs beslut om att förvaltningen ska arbeta 
fram ett förslag på rutin kring redovisning av delegationsbeslut på arbetsutskot-
tet 2016-02-09 § 28. 

Idag sammanställs inkomna delegeringsbeslut av nämndsekreteraren och 
nämnden tar sedan del av denna i samband med sammanträdet. Möjlighet finns 
att fråga om speciella beslut tagna av delegater, men det finns ingen fastställd 
rutin kring att kontrollera beslut. 

För att säkerställa nämndens ansvar gällande delegationsbeslut föreslås därför 
att nämnden kallar in en delegat för att redovisa beslutsgången kring ett beslut. 
Förutom att nämnden tar ett större ansvar för beslutet som fattats för dess 
räkning kommer detta också att leda till en större förståelse för hur arbetet i 
bildningsförvaltningen fungerar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll: Bildningsnämnden arbetsutskott, 2016-03-29 § 43 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-04-12 19 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 46 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och kallar in 
Hannes Berggren för att redovisa mer grundligt kring delegationsbeslut 17 på 
nästkommande sammanträde. 

_________ 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har beslutat att delegera beslutanderätten för vissa ärenden 
till ett antal delegater. Dessa ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens de-
legationsordning. Ett beslut av en delegat ses som nämndens beslut och kan 
överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens be-
slut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 

Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till 
dagens sammanträde: 

Delegationsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-03-29 § 44, 51 Arbetsutskottet 

16 Ordförande Carl-Uno Olsson 

17 Bildningschef Hannes Berggren 

I enlighet med delegationsordningen väljer den beslutade justeraren ut ett av 
ärendena för kontroll. Ärendets delegat blir inkallad för en vidare redovisning 
av ärendet på nämndens nästkommande sammanträde. 
_________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-04-12 20 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 47 

BIN AU § 50 

Information från förvaltningen 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning 

Före detta tf. bildningschef och numera utvecklingsledare Hannes Berggren 
informerar om: 

- Kränkningsanmälningar sedan förra arbetsutskottet: 3 st. Nästegårds-
skolan, 3 st. Alléskolan, 2 st. Västra Park, 1 st. Arentorp skola, 1 st. 
Grundsärskolan. 
 

- Hot- och våldsanmälningar sedan förra arbetsutskottet: 1 st. Alléskolan. 
 

- Niklas Åkesson, tidigare schemaläggare på Lagmansgymnasiet, har fått i 
uppdrag att undersöka lokalbehovet på Lagmansgymnasiet. Han har 
bland annat räknat på vilka salar som Lagmansgymnasiet kommer att 
behöva. Redan i höst beräknas det uppstå svårigheter och detta är nå-
got som arbetas med. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-04-12 21 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 48 

Övrigt 
 

- Peter Jonsson (M) lyfter frågan om det interna utredningsuppdraget 
gällande Lagmansgymnasiet och vad det är för status på detta. 
Förvaltningen har inte hört något ytterligare om detta men tar med sig 
frågan. 
 

- Peter Jonsson (M) lyfter frågan om innebandyturneringen på Lagmans-
gymnasiet. Det verkar finnas otydligheter gällande ansvarsfördelningen 
mellan Lagmansgymnasiet och innebandyföreningen. 
Förvaltningen tar med sig denna fråga och arbetsutskottet kommer att 
behandla den i framtiden. 
 

- Irene Karlsson (C) efterfrågar en lägesrapport kring ombyggnaden av 
Torsgårdsskolan. 
Förvaltningen meddelar att arbetet kommit igång men att tekniska för-
valtningen flaggar för att det kommer ta längre tid än vad som var be-
räknat. 
 

- Peter Jonsson (M) efterfrågar en lägesrapport kring lokalutredningen på 
Larv-Tråvads skola. 
Förvaltningen meddelar att det inte finns mycket mer information i 
detta stadie men att lokalutredaren gärna vill träffa nämnden och ar-
betsutskottet på dess nästa sammanträde. 
 

- Carl-Uno Olsson (S) tackar nämnden för uppvaktningen i samband 
med att han fyllde 50 år. 


