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BIN § 95   Dnr 88/2016 

Beskrivning av verksamhetsutveckling i sam-

band med projektet Sprinten 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden överlämnar utredningen ”Verksamhetsutveckling för 
bildningsnämndens verksamheter i samband med projektet Sprinten” till 
kommunstyrelsen. 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera utredningen ”Verksamhetsutveckl-
ing för bildningsnämndens verksamheter i samband med projektet Sprin-
ten” med nämndens önskemål inför överlämningen till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Hannyah Jörtoft (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna i Vara står inte bakom förslagen som framgår i utred-
ningen med de kostnadsökningar de medför. 

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

I nuläget önskar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna avvakta med 
paket 4. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 153 fick bildningsnämnden i 
uppdrag att inkomma med en beskrivning av verksamhetsutveckling vad gäller 
utbildning, lokaler samt finansiering av dess verksamheter i samband med pro-
jektet Sprinten. 

Sprinten innebär flera långsiktiga förbättringar för bildningsnämndens verk-
samheter, framförallt för Lagmansgymnasiet och kulturskolan. Den största ef-
fekten kommer troligtvis bli fler elever som väljer dessa två skolor, vilket ökar 
deras framtida möjligheter och leder till en förbättrad ekonomisk situation för 
bildningsnämnden. 

Detta är dock långsiktiga möjliga effekter. Kortsiktigt kommer det att innebära 
en stor kostnad för bildningsnämnden ekonomiskt. Denna ekonomiska kost-
nad är inget som bildningsnämnden kan klara av idag på egen hand utan då be-
hövs en utökad ekonomisk ram för att bildningsnämnden ska klara av sina 
lagstadgade uppgifter inom skolan. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson yrkar följande tillägg: 
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Förvaltningen får i uppdrag att revidera utredningen med önskemål från nämn-
den. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Peter Jonssons tilläggsyrkande i proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-09-07 § 94 
- Utredning ”Verksamhetsutveckling för bildningsnämndens verksamheter i samband 

med projektet Sprinten” från bildningschef, 2016-09-08 
- Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av verksamhetsutveckling i samband med projektet 

Sprinten” från nämndsekreterare, 2016-09-01 
- Uppdrag ”Statusrapport projekt Sprinten, utökning av investeringsmedel samt intent-

ionsavtal med AMB” från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-16 § 153 

__________ 


