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BIN § 106 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Nytt beslutsärende § 125 Nytt sammanträdesdatum för bildningsnämndens arbetsut-
skott i november tillkommer. 

- Nytt beslutsärende § 126 Nytt mötesdatum för Dialogforum i november tillkom-
mer. 

- Nytt beslutsärende § 127 Innebandyturnering på Lagmansgymnasiet tillkommer. 

__________  
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BIN § 107   Dnr 98/2016 

Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljning av 

barnomsorgen 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Efter Skolinspektionens regelbundna granskning av skolverksamheten i Vara 
kommun fick kommunen ett föreläggande om bland annat att förskolecheferna 
var för ensamma vid beslut om barngruppernas sammansättning. Det upplev-
des att förskolecheferna behövde stöd vid utformandet av dessa grupper, från 
exempelvis bildningsnämnden. 

I Vara kommun finns ett förskolenätverk där förskolecheferna ingår. Repre-
sentanter för detta nätverk har bjudits in till nämnden för att berätta om de ut-
maningar som deras organisationer står inför vid barngruppernas storlek. 

Situationen ser väldigt olika ut för kommunens förskolor. Ett område där ut-
maningar finns är förskolans lokaler. Vissa förskolor har äldre lokaler medan 
andra har nybyggda sådana. Vissa enheter har en blandning av dessa. För vissa 
enheter finns det en stor kö just nu där lokalerna inte kommer räcka till. Andra  
enheter har större lokaler, med mindre barn som står i kö. Skolverket har kom-
mit med nya rekommendationer där lokaler för 15 barn förespråkas. I Vara är 
det i snitt 19,6 barn per avdelning just nu. Vid framtida byggnationer föreslås 
att Skolverkets rekommendationer följs, vilket får medhåll av nämnden. 

Ett annat problem som upplevs är hanteringen av barn i behov av särskilt stöd. 
Detta kan enheten få stöd för med hjälp av tilläggsbelopp. Problem uppkom-
mer när en elev inte får tilläggsbelopp fastän det kan finnas behov av extra 
stöd. Då får enheten hantera detta genom egen budget. I dagens läge är det 
också många barn som inte har svenska som modersmål. Detta har kunnat lö-
sas med hjälp av erfaren personal, men det tar såklart tid från annat när föräld-
rar och barn inte kan svenska och tid måste spenderas på att försöka göra sig 
förstådd. 

Även personalfrågan är ett utmaningsområde. Det råder personalbrist idag och 
det finns en stor omsättning på personalen. Personal behöver lockas att stanna 
kvar i Vara samt att vilja söka hit. Detta kan exempelvis vara genom fortbild-
ning eller bortplockande av vissa uppgifter som andra tjänster kan göra. Något 
som upplevs ha förändrats är att timmarna som barnen är i förskolan har ökat, 
medan budget för extra personal inte har tillkommit i samma takt. En farhåga 
är att det inte utbildas pedagoger i den takt som det behövs. Här tros det att 
Lärarlönelyftet har bidragit med att påverka förskolepedagogernas status nega-
tivt eftersom så få av dessa har fått ta del av satsningen. 

__________  
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BIN § 108   Dnr 100/2016 

Rapportering av PRIO-projektet 
 

PRIO är en metod som utifrån forskning genomlyser verksamheter som en del 
i ett utvecklingsarbete. Målet är att höja kunskapsresultaten i skolan. Fokus lig-
ger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer 
lärande organisation. Genomlysningen används lokalt ute på enheterna i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Under projektets gång har det uppmärksammats att personalen uppskattar att 
bli lyssnad på. Genomlysningen har också visat på ett tydligt sätt var respektive 
verksamhet befinner sig idag när det gäller nivåer. Det har även lett till ett bra 
diskussionsunderlag för verksamheterna samt en möjlighet att kunna jämföra 
sig med andra enheter. Inte bara utvecklingsområden lyfts i projektet utan även 
styrkor och detta leder till något som andra enheter kan ta vid. Enheterna har 
uppskattat resultaten av kartläggningen då de känner att det är något som de 
äger. 

Det finns en önskan från verksamheterna om att arbeta vidare med resultaten, 
dels på enheterna själva men även i rektorsgruppen. I rektorsgruppen skulle ex-
empelvis mötesstruktur, vikarieanskaffning, kommunikation samt fortbildning 
kunna diskuteras. 

Informationsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 116 
- Sammanfattning ”PRIO-genomlysningar av kommunala skolor i Vara kommun” 

från utvecklingsledare, 2016-10-17 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Lagmansgymnasiet” från fritidspedagog, 

2015-05-06 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Alléskolan” från fritidspedagog, 2014-10-01 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Nästegårdsskolan” från fritidspedagog, 2015-

05-01 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Nästegårdsskolan 7-9” från fritidspedagog, 

2014-10-29 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Vedum skola” från fritidspedagog, 2016-02-

22 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Arentorp skola” från fritidspedagog, 2015-

10-18 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Levene skola” från fritidspedagog, 2015-10-

21 
- Rapport ”Kartläggning inom PRIO: Larv-Tråvad skolor” från fritidspedagog, 

2016-04-06 

__________ 
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BIN § 109   Dnr 101/2016 

Skolans läsårstider 2017/2018 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande tider för läsåret 2017/2018 gällande 
grundskolan samt gymnasiet: 

HT 2017 måndag 21 augusti – tisdag 19 december 

VT 2018 onsdag 10 januari – fredag 15 juni 

Sportlov 12-16 februari (vecka 7) 

Påsklov 30 mars – 6 april (vecka 13-14) 

Övriga lov 29 september (k-dag) 

 30 oktober – 3 november (vecka 44) (3 k-dagar, 2 lovdagar) 

28 november (k-dag, Gy-länsstudiedag) 

 8-9 januari (k-dagar) 

 5 mars (k-dag) 

 11 maj 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fattar bildningsnämnden beslut om kommande läsårstider, för termins-
start under höstterminen samt terminsfortsättning under vårterminen. 

För höstterminen 2017 startar terminen den 21 augusti och håller på fram till 
den 19 december. Under denna termin är det lov den 29 september, 30 okto-
ber till 3 november samt 28 november. 

Vårterminen 2018 börjar den 10 januari och håller på till den 15 juni. Under 
denna termin är det sportlov mellan den 12 till 16 februari och påsklov mellan 
den 30 mars och 6 april. Övriga lov är den 8-9 januari, 5 mars samt 11 maj. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 115 
- Tjänsteskrivelse ”Skolans läsårstider 2017/2018” från utvecklingsledare, 

2016-10-14 

__________  
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BIN § 110   Dnr 69/2016 

Skolgårdsprojektet på Vedums skola 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden avslår Nolltoleransgruppens ansökan om extra medel, 
utöver folkhälsorådets avsatta medel, för ombyggnation av Vedums skol-
gård. 

Detta då en utomstående organisation inte kan besluta om ombyggnation av 
kommunala skolgårdar samt att bildningsnämnden inte kan prioritera en 
miljon i investeringskostnad för en skolgård i det rådande ekonomiska läget. 

2. Ärendet lämnas tillbaka till folkhälsorådet för beslut kring Nolltoleransgrup-
pens ursprungliga ansökan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet beslutade på dess sammanträde 2016-05-12 § 18 att lämna över 
ansvaret för skolgårdsprojektet i Vedum till bildningsnämnden. Av Folkhälso-
rådet avsatta medel på 28 000 kronor följde med i beslutet och kommer att 
kunna användas vid investering i projektet under 2016. Totalt beräknas det be-
hövas 1 miljon kronor till investering i projektet. 

Skolgårdsprojektet i Vedum drivs av Nolltoleransgruppen i Vedum, som läm-
nade in en ansökan angående utveckling av utemiljö på Vedums skolgård till 
Folkhälsorådet 2014-11-09. Totalt ansöktes då om 50 000 kronor, varav 22 000 
skulle gå till uppdrag för miljöpsykolog samt landskapsarkitekt och 28 000 kro-
nor skulle användas till material. På folkhälsorådets sammanträde 2014-12-11 § 
36 beviljades 22 000 kronor till föreningen för föreläsning/inspiration från mil-
jöpsykologen och landskapsarkitekten. Beviljande av resterande medel skulle 
vänta tills föreläsningarna var genomförda. 

På folkhälsorådets sammanträde 2016-05-12 § 18 inkom de båda konsulterna 
med ett ritningsförslag på ny skolgård på Vedums skola med en kostnadsbild 
på 1 miljon kronor. Då detta inte låg i folkhälsorådets budget beslutades att 
lämna över ärendet till bildningsnämnden.  

Det kan konstateras att den beräknade materialkostnaden på 1 miljon ligger 
långt över den ursprungliga ansökan på 50 000 kronor, varav 28 000 kronor 
skulle gå till material. Ärendet behandlas därför som en ansökan om ytterligare 
medel, förutom de av folkhälsorådets redan avsatta medel på 28 000 kronor.  

Bildningsnämnden har 10 miljoner avsatta för investeringar i skolor under 
2017. I dagsläget finns det akuta underhållsbehov på kommunens skolor som 
gör att samtliga av dessa medel behövs. Att avsätta 1 miljon av dessa som bi-
drag till organisation för ombyggnation av Vedums skolgård ses inte som en 
rimlig eller korrekt prioritering. 
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Samtidigt är det bildningsnämnden eller bildningschefen som framför lokalbe-
hov till tekniska förvaltningen. En utomstående organisation kan inte besluta 
om ombyggnation av en kommunal skolgård. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 112 
- Tjänsteskrivelse ” Svar på ansökan om ytterligare medel för skolgårdsprojektet i Ve-

dum” från nämndsekreterare, 2016-10-03 
- Ansökan ”Utveckling av utemiljö” från Nolltoleransgruppen, 2016-04-25 
- Protokoll från folkhälsorådet, 2014-12-11 § 36 
- Protokoll från folkhälsorådet, 2016-05-12 § 18 

__________ 
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BIN § 111 

Statusrapport gällande lokalsituationen för 

bildningsnämndens verksamheter 
 

Tekniska förvaltningen har för tillfället flera projekt som utgår från bildnings-
nämndens verksamheter. 

Nedanstående projekt är i entreprenad-fasen: 

- Alléskolan: Tillgänglighetsanpassningar 
- Lagmansgymnasiet: NO-salar, rumsdelning samt SKY pentry 
- Nästegårdsskolan: Tillgänglighetsanspassning 
- Torsgårdens förskola: Moduler samt åtgärder på befintlig skolgård 
- Vara badhus: Tittskåp 
- Vårdcentralen: Lokaler för Campus Lidköping 

Nedanstående projekt är i projekteringsstadiet: 

- Nästegårdsskolan: Duschrum, m.m. 
- Sprinten: Lokaler för AMB 
- Torsgårdsskolan: Om- och tillbyggnad 
- Torsgårdsskolan: Förstärkning av utemiljö på Torsgårdens förskola 
- Vara badhus: Tillbyggnad omklädningsrum 

Nedanstående projekt är i förstudie/behovstadiet: 

- Alléskolan: NO-salar 
- Alléhallen: Om- och tillbyggnad 
- Sprinten: Tillfälliga lokaler för Lagman, SKY, Västra skolan 

Informationsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 113 
- Presentation ”Lokalsituationen för bildningsnämnden” från fastighetschef, 

2016-10-11 

__________ 
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BIN § 112 

Information kring nyckeltal för bildnings-

nämndens verksamheter 
 

Förvaltningen har sammanställt en jämförelse mellan Vara kommun och olika 
referensgrupper, såsom riket, varuproducerande kommuner samt jämförbara 
kommuner med 15 000 – 19 999 invånare. Jämförelsen har skett under tidsin-
tervallet 2005 och 2011 till 2015. 

För förskola och barnomsorg ligger kostnadsnivån lågt i förhållande till riket 
och jämförbara kommuner. För fritidshem är förhållandet det motsatta och 
Vara har den högsta kostnadsnivån i jämförelsegruppen. För antalet barn per 
årsarbetare ligger Vara högre än andra i jämförelsegruppen, även här är förhål-
landet det motsatta för fritidshemmen där det finns få barn per antalet årsarbe-
tare jämfört med andra i jämförelsegruppen. När det gäller andelen årsarbetare 
i förskolan med pedagogisk högskoleexamen ligger Vara lägst, även om steget 
till riket och jämförbara kommuner är litet. 

Även grundskolan har en lägre kostnadsnivå jämfört med övriga i jämförelse-
gruppen. För antalet elever per lärare ligger Vara högst i gruppen. Gällande an-
delen lärare med pedagogisk högskoleexamen har Vara kommun tappat i jäm-
förelsen, från att ha legat bäst till 2012 till att ligga en bit under övriga. 

Gymnasieskolan har däremot en högre kostnad än övriga i jämförelsegruppen. 
Detta var framförallt tydligt i samband med att Lagmansgymnasiet endast hade 
2 årskurser. Det genomsnittliga betygspoänget efter avslutad gymnasieutbild-
ning har sjunkit, från att Vara låg bäst till i jämförelsegruppen år 2014 till att 
ligga sämst till 2015. För andelen som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar två år efter gymnasieutbildning ligger Vara bättre än övriga i jämförel-
segruppen. 

Gällande kultur har Vara en mycket högre kostnad för verksamheten sett till 
övriga i jämförelsegruppen. Detta beror främst på kommunens bidrag till Kon-
serthuset. För fritidsverksamheten är förhållandet det motsatts, där har Vara le-
gat långt under övriga i gruppen fram till att Vara Badhus stod klart. Efter detta 
ligger Vara fortfarande en bit under övriga. 

Informationsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 121 
- Rapport ”Vara kommun i jämförelse med andra referensgrupper” från ekonom, 

2016-10-07 

__________ 
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BIN § 113   Dnr 80/2016 

Redovisning av Lagmansgymnasiets intäkter 

och kostnader 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 99 fick förvaltningen i upp-
drag att mer detaljerat redovisa intäkter och kostnader för gymnasiet. Anled-
ningen var att intäkterna var högre under 2016 än de var under 2017. Detta 
fastän att tre årskurser på Lagmansgymnasiet borde genererat högre intäkter 
jämfört med 2016 när det endast fanns två årskurser. 

Intäkterna för budget 2017 är högre vad gäller interkommunal ersättning jäm-
fört med prognosen för 2016. Den stora intäktsposten som antas minska till 
budget 2017 är eftersökningarna till Migrationsverket. Detta då inflöde av ny-
anlända har minskat kraftigt de senaste månaderna och genomsnittstiden innan 
asylbesked fås har legat på 10 månader. Som det ser ut i dagsläget kommer den 
intäkten minska kraftigt 2017. Detta glapp mellan intäkter och kostnader 2017 
finansieras genom tidigare beslut i kommunfullmäktige 2016-06-13 § 47, där 
bildningsnämnden erhöll 2,6 miljoner kronor extra statsbidrag för flyktingmot-
tagning. 

En annan sak som påverkar intäkterna för budget 2017 är att el-utbildningen i 
Campus Lidköpings regi slutar 2016 och då således inte längre går att fakturera. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Gymnasiets intäkter och kostnader i budget 2017” från ekonom, 
2016-10-26 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 122 

__________ 
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BIN § 114   Dnr 80/2016 

Möjliga besparingsåtgärder för bildnings-

nämndens verksamheter 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till förvaltningen med syfte att utreda ytterligare bespa-
ringsåtgärder inom icke lagstadgad verksamhet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 99 fick förvaltningen i upp-
drag att se över besparingar i ej lagstadgad verksamhet, där Nästegårdsbadet 
lyftes som exempel. 

Anledning till att Nästegårdsbadet lyftes var att det var få besökare som be-
sökte detta bad, vilket gjorde att kostnaderna inte stod i proportion till intäk-
terna. Besparingsåtgärder för detta bad skulle därför inte påverka kommunens 
invånare i samma utsträckning som andra besparingsåtgärder inom kommunen. 

Med grund i att Nästegårdsbadet ska kunna vara kvar föreslås att öppettiderna 
ändras genom att endast skolsimskola erbjuds på dagtid och övrig tid kommer 
badet att vara uthyrningsbart. Detta kommer att leda till en uppskattad bespa-
ring på 175 910 kronor per år. Denna beräknade besparing anses för låg för att 
motivera vad som i praktiken blir en stängning av badet för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 124 
- Tjänsteskrivelse ”Besparingsförslag Nästegårdsbadet” från badchef, 2016-10-14 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Alexander Larsson (M) yrkar på återremiss med följande motivering: 

Fler alternativ för besparingar inom icke-lagstadgad verksamhet, förutom endast besparing 
på Nästegårdsbadet, behövs. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Alexander Larssons yrkande om återremiss kan bifallas 
och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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BIN § 115 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
2. Bildningsnämnden kallar in Karin Beckman för att redovisa mer grundligt 

kring delegationsbeslut 84 på nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden 
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ären-
den finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, som antogs av 
nämnden 2011-08-30 § 77.  

Ett beslut av en delegat ses som nämndens beslut och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan åter-
kalla delegationsuppdraget eller förekomma delegaten genom att själv fatta be-
slut i frågan. 

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 i samband med redovis-
ningen av delegationsärenden. 

Efter tidigare beslut av bildningsnämnden redovisar delegat Yvonne Carlson 
ytterligare kring delegationsbeslut 43 på dagens sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till da-
gens sammanträde: 

Delegationsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-10-17 § 111, 125 Arbetsutskottet 

83-84 Kulturchef Karin Beckman 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2016-11-01” från nämndsekreterare, 
2016-10-26 

__________ 
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BIN § 116   Dnr 99/2016 

Nya regler för tilläggsbelopp 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av Anvisning för hantering av tilläggsbelopp och god-
känner denna. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Nya regler för tilläggsbelopp har trätt i kraft 2016-07-01 efter ändringar i skol-
lagens bestämmelser rörande detta. Även skolförordningen och gymnasieför-
ordningen har förändrats för att förtydliga kraven på tilläggsbeloppen. 

Ändringarna innebär bland annat att tilläggsbelopp ska vara individuellt be-
stämt utifrån barnets eller elevens behov. Det har även förtydligats att tilläggs-
belopp kan lämnas för extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har 
i själva undervisningen kan ges, såsom assistenthjälp, anpassning av lokaler el-
ler andra extraordinära stödåtgärder. 

I de flesta fall ska dock elevers behov av särskilt stöd kunna tillgodoses inom 
ramen för det grundbelopp som lämnas av kommunen. 

Det bedöms att ändringarna i lagtexten har gjort att kommuner behöver se 
över sina nuvarande riktlinjer för ansökan, bedömning och beslut om tilläggs-
belopp till enskilda huvudmän. Med grund i detta har bildningschef antaget en 
anvisning för hantering av tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 

- Styrdokument ”Anvisning för hantering av tilläggsbelopp” från bildningschef, 
2016-10-26 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 114 
- Beskrivning ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” från elevhälsochef, 2016-

10-14 
- Cirkulär ”Ändrade regler för tilläggsbelopp” från Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016-06-16 

__________ 
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BIN § 117   Dnr 8/2011 

Uppföljning av Vara Hästsportklubbs bygg-

nation av ridhus 
 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-25 § 27 beslutades att Vara 
Hästsportklubb fick ett investeringsbidrag på 8 775 000 kronor. Samtidigt fick 
bildningsnämnden i uppdrag att teckna avtal med föreningen gällande förvalt-
ning av bidrag till ridhus samt att kontrollera att det efterföljs. Avtal om för-
valtning av bidraget upprättades 2016-05-09 mellan bildningsnämnden och för-
eningen. 

Arbetet med byggnationen upplevs gå bra. Vara Entreprenad har börjat gjuta 
grunden och längre fram kommer själva byggandet av stålbyggnaden att starta. 
Tidsplanen verkar kunna hållas, det beräknades att arbetet skulle ta ett år. Till 
hösten 2017 är det planerat att föreningen ska kunna starta sin huvudverksam-
het på ridhuset. 

Just nu söker föreningen ytterligare sponsorer och har tryckt upp en informat-
ionsbroschyr angående detta. Föreningen har även märkt att intresset för rid-
huset har varit stort och många intresseanmälningar har kommit in. Det har 
även skett en ökning av antalet medlemmar i föreningen, från 50 för några må-
nader sen, till 75 idag. 

Ridhuset kommer att ha plats för 25 hästar och föreningen har redan köpt de-
ras första ponny. Troligtvis kommer viss verksamhet att kunna starta redan in-
nan hösten 2017, då all verksamhet inte kräver att hela ridhuset ska vara klart. 

När byggnationen är färdigställd önskar föreningen bjuda in representanter 
från kommunen för ett reportage med tidningen. 

__________ 
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BIN § 118   Dnr 50/2016 

Fördelning av budget inom de olika stödfor-

merna 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fördelar budget för stödformerna för föreningsverksamhet 
enligt följande för verksamhetsåret 2017: 

Typ av stöd 
Fördelning av 
extra miljon Total budget 2017 

Aktivitetsstöd barn och unga 100 000 kr. 1 487 000 kr. 

Aktivitetsstöd samlingslokaler 25 000 kr. 325 000 kr. 

Aktivitetsstöd arrangemang 50 000 kr. 150 000 kr. 

Stöd enligt särskilda avtal 545 000 kr. 2 078 000 kr. 

Stöd till upprustning 250 000 kr. 500 000 kr. 

Stöd till utveckling 10 000 kr. 100 000 kr. 

Stöd till studieförbund 20 000 kr. 556 000 kr. 

Totalt 1 000 000 kr. 5 196 000 kr. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-06-21 fick förvaltningen i uppdrag 
att under hösten 2016 ge förslag på fördelning av budget inom de olika stöd-
formerna för föreningsstöd. Detta efter att bildningsnämnden fått en ökad ram 
inför 2017 med en miljon för stöd till föreningar. Nämnden har även tagit över 
ansvar för stöd till föreningsägda badplatser, Vara utomhusbad samt bygde-
pengen från kommunstyrelsen. 

Den största delen av den extra miljonen går till stöd enligt särskilda avtal, där 
det kommer att ske en höjning av stöd till föreningsägda hallar. Det kommer 
även att skapa möjligheter för fler avtal i framtiden. Ansvaret för de nya stöden 
från kommunstyrelsen för också med sig medel på runt 650 000 kronor till 
denna typ av stöd. 

Stöd till upprustning får också en stor del av medlen och dess budget fördubb-
las. Detta för att kunna öppna upp för större renoveringar. 

Även aktivitetsstöd för arrangemang får en stor del av medlen och får en 50 
procentig ökning. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 123 
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- Tjänsteskrivelse ”Förslag på fördelning av budget gällande stöd till föreningar 2017” 
från kultursamordnare, 2016-10-11 

- Sammanställning ”Förslag på fördelning av föreningsstöd 2017” från kultursam-
ordnare, 2016-10-11 

__________ 
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BIN § 119 

Bildningsnämndens sammanträdestider 2017 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer följande datum och tider för bildningsnämn-
dens sammanträden 2017: 

Bildningsnämndens arbetsutskott 
kl. 08.30 

Bildningsnämnden 
kl. 09.00 

Tisdag 10 januari Tisdag 24 januari 

Tisdag 7 februari Tisdag 21 februari 

Tisdag 7 mars Tisdag 21 mars 

Tisdag 4 april Tisdag 18 april 

Måndag 8 maj Tisdag 16 maj 

Tisdag 30 maj (reserv) Tisdag 13 juni (reserv) 

Tisdag 15 augusti Tisdag 29 augusti 

Tisdag 12 september Tisdag 26 september 

Tisdag 10 oktober Tisdag 24 oktober 

Tisdag 14 november Tisdag 5 december 

 
2. Arbetsutskottet får rätt att ändra sina egna sammanträdestider under 2017. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bildningsnämndens reglemente är det nämnden själva som beslutar vilka 
datum och tider som de ska sammanträda på. Planeringen av tiderna utgår 
dock från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider. 

Sammanträdesdatumen planeras också in efter hur det ekonomiska arbetet med 
budget och delårsrapport kommer att hanteras, från det att ekonomiavdel-
ningen kan börja arbeta med respektive ärende tills det att ärendet måste vara 
tillgängligt för utskick till kommunstyrelsen. 

Detta har gjort att det i vissa fall blir ont om tid mellan bildningsnämndens ar-
betsutskott och dess ordinarie nämndsammanträde. För att ärendena ska hinna 
gå den politiska gången är detta dock en nödvändighet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 117 
- Tjänsteskrivelse ”Sammanträdestider för bildningsnämnden 2017” från 

nämndsekreterare, 2016-10-10 
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__________ 
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BIN § 120   Dnr 52/2016 

Antagande av ny taxa för barnomsorg 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att anmoda åt kommun-
fullmäktige att anta ny taxa för barnomsorg samt upphäva tidigare barnom-
sorgstaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 74. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2015-09-28 § 74 en maxtaxa för barnomsorg. Detta 
efter en förändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner 
som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen, vilket gjorde att av-
giften kom att följa ett inkomstindex. 

I den beslutade maxtaxan stod att siffrorna i dokumentet endast gällde för 
2015 och att dessa skulle indexregleras. Det gavs dock inget uppdrag eller an-
svar för vem som skulle ansvara för indexregleringen. Att ändra i ett av full-
mäktige antaget dokument är också svårt, vilket gjort att dokumentet med 2015 
års siffror finns kvar på hemsidan. 

Det har också upptäckts vissa redaktionella ändringar som behöver göras i do-
kumentet, bland annat att det ska finnas i kommunens beslutade mall. 

På grund av detta har ett nytt dokument utarbetats där inga siffror står med 
utan endast de regler som ska gälla vid taxan. En bilaga till dokumentet kom-
mer att användas där bildningsförvaltningen får ansvaret för att uppdatera de 
gällande siffrorna löpande. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 118 
- Tjänsteskrivelse ”Antagande av ny taxa för barnomsorg” från nämndsekreterare, 

2016-10-14 
- Förslag ”Taxa för barnomsorg” från nämndsekreterare, 2016-10-14 
- Förslag ”Bilaga för taxa för barnomsorg” från nämndsekreterare, 2016-10-14 
- Information ”Avgiftsnivåer för maxtaxa” från Skolverket, 2016-10-14 
- Styrdokument ”Barnomsorg Taxa” från kommunfullmäktige, 2015-09-28 § 74 

__________ 
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BIN § 121 

Rapportering av Bättre Vara-synpunkter för 

kvartal 3, 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen av Bättre Vara-synpunkter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i 
kommunen redovisas till respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvar-
talsvis. 

Under det tredje kvartalet för 2016 har en synpunkt lämnats på Bättre Vara 
som rör bildningsförvaltningen. 

Synpunkten gäller tidiga insatser på förskolan och personaltätheten på kommu-
nens förskolor. Synpunkten har besvarats av utvecklingsledare. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 119 
- Sammanställning ”Synpunkter på Bättre Vara juli-september 2016” från nämnd-

sekreterare, 2016-10-10 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-11-01 21 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 122   Dnr 54/2016 

Revidering av delegationsordning gällande 

mottagning och yttrande för sökande till 

gymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

1. Rektor delegeras ansvar för beslut kring behörighet och mottagande av sö-
kande på gymnasiet. Besluten ska anmälas till bildningsnämnden kontinuer-
ligt. 

 
2. Rektor delegeras ansvar för beslut kring antal platser inom fri kvot. Besluten 

anmäls inte till bildningsnämnden men underlagen ska finnas hos rektorn. 
 

3. Rektor delegeras ansvar för yttrande för sökande som önskar studera utan-
för den egna kommunen eller dess samverkansområde. Besluten ska anmä-
las till bildningsnämnden kontinuerligt. 

 
4. Bildningsnämndens delegeringsordning byter namn till bildningsnämndens 

delegationsordning. 
 

5. Förvaltningen får i uppdrag att revidera den nuvarande delegeringsord-
ningen med ovanstående förändringar. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav på sitt sammanträde 2016-05-24 § 65 förvaltningen i 
uppdrag att påbörja en revidering av delegationsordningen för att återkomma 
till nämnden med ett förslag på ny delegationsordning. Detta arbete fortgår, 
men innan ett helt nytt dokument kan presenteras har det uppkommit akuta 
behov av en revidering av det nuvarande dokumentet. 

I den nuvarande delegationsordningen finns ansvarsnämnden med som delegat 
för ärende om mottagande av sökande för gymnasiet samt för beslut om antal 
platser inom fri kvot. Ansvarsnämnden finns ej kvar och därför behövs en ny 
delegat för dessa ärenden.  

Istället för ansvarsnämnden bör rektor på skolan ansvara för dessa typer av be-
slut. Gällande mottagning av sökande ska rektor även ansvara för att under-
söka om den sökande är behörig i samband med antagandet, därför ändras for-
muleringen till ”Behörighet och mottagande av sökande”. Detta beslut bör an-
mälas kontinuerligt eftersom det rör myndighetsutövning mot enskild. Beslut 
om antal platser inom fri kvot är inte myndighetsutövning på samma sätt och 
behöver, i liket med likande beslut, inte anmälas kontinuerligt till nämnden. 
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Det rekommenderas även att det finns delegation på yttranden för sökanden 
som önskar studera utanför Utbildning Skaraborg. Även här är rektorn det lo-
giska valet. Eftersom det rör myndighetsutövning mot enskild ska beslutet an-
mälas till nämnden kontinuerligt. 

I samband med revideringen ändras även namnet på delegationsordningen från 
delegeringsordning till delegationsordning. Detta för att följa övriga nämnder i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-10-17 § 120 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning gällande mottagning och yttrande 

för gymnasiet” från nämndsekreterare, 2016-10-13 
- Förslag ”Delegationsordning Bildningsnämnden” från nämndsekreterare, 2016-10-

13 
- Styrdokument ”Delegeringsordning Bildningsnämnden” från bildningsnämnden 

2016-04-12 § 45 

__________  
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BIN § 123 

Information från förvaltningen 

Anmälan till huvudman 

Bildningschef informerar kring antalet anmälningsärenden som inkommit till 
huvudmannen sedan senaste nämndsammanträdet: 

Kränkningsanmälningar: 2 st. Västra Park, 1 st. Arentorps förskola, 1 st. Aren-
torp skola,  1 st. Larv skola 

Hot och våldsanmälningar: 1 st. Lagmansgymnasiet, 1 st. Västra Park, 1 st. Ve-
dum skola 

Annons för rektor på Alléskolan 

Bildningschef informerar om att annons just nu ligger ute för tjänsten som rek-
tor på Alléskolan. Nuvarande tf. rektor Therese Nord ska arbeta fram till jul, 
men efter detta har hon utryckt en önskan om att få gå tillbaka till ordinarie 
tjänst. 

Ytterligare SYV anställd 

Bildningschef informerar om att ytterligare Studie- och yrkesvägledare (SYV) 
har anställts; Emelie Särebrand. Hon kommer från Lidköping och kommer att 
tillträda i februari. Denna tjänst kommer att vara till 100 procent och fokusera 
på högstadiet. Nuvarande SYV; Louise Bäck, arbetar 80 procent och fokuserar 
på gymnasiet. Dessa två kommer att arbete i team under Elevhälsan. 

__________ 
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BIN § 124 

Övriga frågor 

AMB:s lokaler 

Peter Jonsson (M) undrar kring hur situationen ser ut för Academy of Music 
and Business (AMB) lokaler. Den senaste informationen har varit att dessa 
kommer att finnas tillgängliga 2018, medan AMB kommer att behöva lokaler 
redan 2017.  

Svaret från förvaltningen är att tillfälliga lokaler, exempelvis moduler, kommer 
att användas för detta. Tanken är att administrativ personal kommer att an-
vända sig av dessa och inte att undervisning ska ske där. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-11-01 25 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 125 

Nytt sammanträdesdatum för bildningsnämn-

dens arbetsutskott i november 

Bildningsnämndens beslut 

Sammanträdestiden för bildningsnämndens arbetsutskott i november flyttas 
från 2016-11-22 till 2016-11-24 kl. 08.30. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningschefen kommer på grund av semester inte kunna vara närvarande vid 
det planerade sammanträdet för bildningsnämndens arbetsutskott i november; 
2016-11-22. 

Flera ärenden som kräver bildningschefens närvaro beräknas behandlas på 
detta sammanträde och därför föreslås att sammanträdet flyttas till annat da-
tum. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Sammanträdestiden för bildningsnämndens arbetsutskott i november flyttas till 
den 24 november kl. 08.30. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes egna beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 
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BIN § 126   Dnr 21/2016 

Nytt mötesdatum för Dialogforum i november 

Bildningsnämndens beslut 

Mötestiden för Dialogforum i november flyttas från 2016-11-22 till 2016-11-29 
kl. 18.00. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningschefen kommer på grund av semester inte kunna vara närvarande vid 
det planerade mötet för Dialogforum i november; 2016-11-22. 

Datumet för bildningsnämndens arbetsutskott i november kommer också att 
flyttas och kommer därför att ligga efter det planerade Dialogforumet. Vanligt-
vis brukar ett Dialogforum ske direkt efter ett arbetsutskott. 

På grund av detta föreslås att mötet för Dialogforum i november flyttas till ett 
annat datum. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Mötestiden för Dialogforum i november flyttas till den 29 november kl. 18.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes egna beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 
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BIN § 127 

Innebandyturnering på Lagmansgymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns för att an-
ordna en innebandyturnering i kommunen med syfte att marknadsföra Lag-
mansgymnasiets innebandyinriktning. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Jonsson (M) informerar om kontakt med rektor på Lagmansgymnasiet. 
Rektorn har varit i kontakt med innebandyföreningen och verkar vara på god 
väg gällande tidigare beslut från bildningsnämnden 2016-09-27 § 100 om att 
Lagmansgymnasiet ska erbjuda en innebandyinriktning. 

Något som inte upplevs vara på gång är en tänkt innebandyturnering som dis-
kuterats tidigare av nämnden. Enligt rektor saknas både tid och resurser för 
detta. 

Det kan finnas andra på förvaltningen som kan hjälpa rektorn med att anordna 
en innebandyturnering. Alternativt att externa aktörer kan hjälpa till. 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande beslut: 

Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns för att an-
ordna en innebandyturnering. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dennes egna beslutsyrkande kan bifallas och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________ 


