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BIN § 128 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärenden protokollförs i den ordning som de behandlas under sammanträ-
det. 

- Ärende 6 gällande uppföljning av skolmåltider utgår. 
- Nytt beslutsärende § 137 Information om gymnasiet tillkommer. 

__________
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BIN § 129 

Bidragsbelopp för enskild verksamhet inom 

pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem 

samt grundskola 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer följande bidragsbelopp till enskild verksamhet 
från och med 2017-01-01: 

Pedagogisk omsorg år  1-5  
   
15 tim  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 46 389  

Administrativ bidrag 1%  464  

Moms 6% 2 811  

Bidrag/barn  49 664  

  
Övriga  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 92 778  

Administrativ bidrag 1%  928  

Moms 6% 5 622  

Bidrag/barn  99 328  

  
Pedagogisk omsorg 6-13 år  
   
6-9 år  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 39 418  

Administrativ bidrag 1%  394  

Moms 6% 2 389  

Bidrag/barn  42 201  

  
10-13 år  
Personalkostnad, omkostnadsersättning 23 650  

Administrativ bidrag 1%  237  

Moms 6% 1 433  

Bidrag/barn  25 320  

  
Förskola år 1-3  
   
Undervisning 81 997 

Lärverktyg 1 860 

Lokalkostnader 15 200 

Måltider 7 062 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 928 

Moms 6% 6 543 

 115 589 

Förskola år 4-5  
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Undervisning 77 635 

Lärverktyg 1 860 

Lokalkostnader 15 200 

Måltider 7 062 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 2 797 

Moms 6% 6 273 

 110 827 

Fritidshem  
   
Undervisning 29 746 

Lärverktyg 1 159 

Lokalkostnader 3 474 

Måltider 3 375 

Administrativ bidrag 3% - avdrag köhantering 877 

Moms 6% 2 318 

 40 949 

Förskoleklass  
   
Undervisning 35 148 

Lärverktyg 1 511 

Lokalkostnader 12 915 

Måltider 3 066 

Elevhälsa 490 

Administrativ bidrag 3% 1 594 

Moms 6% 3 283 

 58 007 

Grundskola År 1-3  
   
Undervisning 42 707 

Lärverktyg 3 226 

Lokalkostnader 12 576 

Måltider 4 631 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 1 969 

Moms 6% 4 056 

 71 662 

Grundskola År 4-6  
   
Undervisning 43 367 

Lärverktyg 3 211 

Lokalkostnader 12 576 

Måltider 4 631 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 1 988 

Moms 6% 4 096 

 72 367 

Grundskola År 7-9  
   
Undervisning 48 359 

Lärverktyg 4 528 

Lokalkostnader 12 576 
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Måltider 4 631 

Elevhälsa 2 497 

Administrativ bidrag 3% 2 178 

Moms 6% 4 486 

 79 255 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bidragsbeloppet, även kallat grundbeloppet, ska täcka samtliga kostnadsposter 
som avser verksamheten för barn och elever inom förskola samt skola i enskild 
regi. 

Bidraget omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till 
barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, talpedagog, elevvård 
inkl. psykologer, studie- och yrkesvägledning, prao, lärverktyg, IT, förbruk-
ningsmaterial, lekmaterial, avskrivningskostnader, lokalkostnader, städning, 
vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolledning, administration, kompetensut-
veckling. (Skolförordningen 2011:185 och skollagen 2010:800) 

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. Detta är det så 
kallade tilläggsbeloppet, vilket beslutas i varje enskilt fall. 

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, peda-
gogisk omsorg, politisk organisation, central administration, skolskjuts. Dessa 
verksamheter ingår inte i bidragen till enskild verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 135 
- Tjänsteskrivelse ”Bidragsbelopp för enskild verksamhet inom förskola och skola” från 

ekonom, 2016-11-11 

__________ 
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BIN § 130   Dnr 80/2016 

Möjliga besparingsåtgärder för bildnings-

nämndens verksamheter 

Bildningsnämndens beslut 

1. Avgifterna på Kulturskolan höjs till 600 kronor per termin, med ett maxtak 
för familjer på 1 000 kronor per termin. 
 

2. Bildningsnämnden avskiljer beslutet om nya entréavgifter på Nästegårdsba-
det till separat paragraf. 

 
3. Bildningsnämnden noterar förvaltningens genomförda åtgärd att flytta verk-

samheten på fritidsgården i Vedum till Vedums bibliotek. 
 

4. Bildningsnämnden går inte vidare med besparingsförslag om halvering av 
extra tillskott för föreningsbidragen samt stängning av Nästegårdsbadet för 
allmänheten. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 99 fick förvaltningen i upp-
drag att se över besparing i ej lagstiftad verksamhet, exempelvis Nästegårdsba-
det. I samband med att besparingsförslag på Nästegårdsbadet redovisades på 
bildningsnämndens sammanträde 2016-11-01 § 114 återremitterades ärendet 
till förvaltningen i syfte att utreda ytterligare besparingsåtgärder inom icke 
lagstadgad verksamhet. 

Förutom tidigare redovisat besparingsförslag på Nästegårdsbadet redovisas 
även fyra andra besparingsförslag. Den första gäller nya entréavgifter till Vara 
Badhus och Nästegårdsbadet, vilket förväntas ge en minskad förlust för verk-
samheten med 250 000 kronor. Det andra förslaget handlar om nya avgifter på 
Kulturskolan för att få dem i linje med grannkommuner, vilket kommer att ge 
en förväntad besparing på 80 000 kronor. Ett tredje förslag gäller en halvering 
av extra tillskott för föreningsbidragen på en miljon kronor från och med 2017, 
vilket förväntas ge en besparing på 500 000 kronor. Det fjärde förslaget gäller 
flytt av fritidsgården i Vedum till Vedums bibliotek, vilket förväntas ge en be-
sparing på 55 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 134 
- Sammanställning ”Möjliga besparingsåtgärder för bildningsnämndens verksamheter” 

från ekonom, 2016-11-11 

__________  
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BIN § 131   Dnr 42/2014 

Ändring av entréavgifter på Vara Badhus och 

Nästegårdsbadet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer priser och avgifter på Vara Badhus samt Näste-
gårdsbadet enligt Priser och avgifter för Vara Badhus och Nästegårdsbadet från och 
med 2017-01-01. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Badenheten har idag ett underskott som behöver åtgärdas. Samtidigt står bild-

ningsnämnden inför ett beräknat underskott inför år 2017, vilket gör att det 

blir svårt att få ett tillskott av ytterligare medel från nämnden. Detta leder till 

att åtgärder måste tas för att få ner underskottet på den egna enheten. 

På Vara Badhus har entréavgifterna varit väldigt förmånliga för alla badgäster 
från start. Två år efter invigningen känns det rimligt att priserna justeras så att 
de hamnar i normal prisnivå i jämförelse med bad i samma storlek och med lik-
värdigt utbud.  

Förslaget innebär att entréavgifterna höjs för i stort sett alla engångsbesökare 
med 10 kronor. De besökare som betalar engångsentré är främst besökare från 
andra kommuner.  

Förslaget ska förhoppningsvis få fler av Varas kommuninvånare att införskaffa 
ett 12-kort eller årskort på Vara Badhus. 12-korten höjs endast med 50 kronor 
och priserna på årskort blir i stort sett oförändrade. 12-kort och årskort ska ha 
ett mer förmånligt pris. 

På Nästegårdsbadet är förslaget att priserna höjs med 5 kronor för alla en-
gångsbesök och 12-korten höjs endast med 25 kronor.  

Om antalet besökare är ungefär detsamma som det senaste året innebär en 
prishöjning enligt det här förslaget cirka 250 000 kronor i ökade biljettintäkter 
och hyresintäkter per år. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 136 
- Tjänsteskrivelse ”Nya entréavgifter på Vara Badhus och Nästegårdsbadet” från 

badchef, 2016-11-09 
- Sammanställning ”Priser och avgifter för Vara Badhus och Nästegårdsbadet” från 

badchef, 2016-11-09 

__________ 
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BIN § 132   Dnr 80/2016 

Fördelning av ytterligare medel i bildnings-

nämndens budget 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Den med 5 miljoner utökade ramen för 2017 fördelas enligt följande, tillsam-
mans med tidigare beslutade sparåtgärder: 

Verksamhet 
Förändring av 

medel 
Total budget 

2017 

Nämnd och central adm.  4 604 000 kr 

Barnomsorg  90 599 000 kr 

Skolskjutsar  12 203 000 kr 

Kostenheten  18 078 000 kr 

Grundskola + 3 330 000 kr 119 398 000 kr 

Gymnasieskola + 2 000 000 70 377 000 kr 

Vuxenutbildning  3 047 000 kr 

Särskola  10 531 000 kr 

Kulturskola - 80 000 4 553 000 kr 

Idrotts- o fritidsanläggningar  1 620 000 kr 

Badanläggningar inomhus - 250 000 13 051 000 kr 

Fritidsgårdar  2 106 000 kr 

Övrig fritidsverksamhet  4 204 000 kr 

Biblioteksverksamhet  8 281 000 kr 

Allmänkulturell verksamhet  2 400 000 kr 

Bildningsnämnden totalt  365 052 000 kr 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I budgetramen för 2017 som bildningsnämnden fått beräknades det saknas 6,1 
miljoner kronor. På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 99 äskade 
därför bildningsnämnden till kommunfullmäktige att utöka bildningsnämndens 
ram inför 2017 med 6,1 miljoner kronor för att kunna bibehålla personaltät-
heten och servicenivån inom bildningsnämndens verksamheter. 

Kommunfullmäktige beslutade på dess sammanträde 2016-11-28 § 84 att be-
vilja en utökning av bildningsnämndens ram med 5 miljoner i samband med 
dess behandling av kommunens budget 2017. 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-12-06 9 

  Utdragsbestyrkande  

Bildningsnämndens arbetsutskott fattade 2016-11-24 § 134, 136 ett beslut om 
att föreslå bildningsnämnden att genomföra besparingsåtgärder på 330 000 
kronor. Dessa besparingsåtgärder har tagits i beaktande vid fördelning av de 
tilldelade medlen. 

Detta innebär att det saknas drygt 0,8 miljoner kronor för att få budget i balans 
under 2017.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Fördelning av ytterligare medel i bildningsnämndens budget 2017” 
från ekonom, 2016-12-05 

__________ 
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BIN § 133 

Bildningsnämndens ärendeplan 2017 

Bildningsnämndens beslut 

Följande ärendeplan gäller för 2017: 

Bildnings-
nämnd 

Ärende Handläggare 

24 januari Bidragsbelopp fristående gymna-
sieskola 

Bokslut 2016 

Systematiskt kvalitetsarbete: 
Likabehandling, Elevinflytande 

Uppföljning: Drogförebyggande 
arbetet 

Ekonom 
 

Ekonom 
 

Utvecklingsledare 

Elevhälsochef 

21 februari Systematiskt kvalitetsarbete: 
Kultur som verktyg 

Uppföljning: Badenheten 

Uppföljning: Kulturenheten 

Stöd till utveckling VT 17 

Ansökningar till och beslut om 
gymnasieprogram 17/18 

Utvecklingsledare 
 

Badchef 

Kulturchef 

Föreningssamordnare 

Ansvarig rektor 

21 mars Uppföljning: Arbetsmiljö 

Uppföljning: IT-satsningen 

Uppföljning: Kommunala aktivi-
tetsansvaret 

Bildningschef 

Utvecklingsledare IT 

Studie- och yrkesvägle-
dare 

18 april Budget 2018 

Uppföljning: Barn/ungdomar med 
utomnordisk bakgrund 

Tillsynsrapportering friskolor 

Ekonom 

Ansvarig rektor 
 

Utvecklingsledare 

16 maj Barnomsorg HT 2016 

Systematiskt kvalitetsarbete: 
Tillgänglighet elever i behov av 
stöd. 

Delårsrapport 1 

Uppföljning: Ansökningar gymna-
siet 

Kulturstipendium 

Barnomsorgshandläggare 

Utvecklingsledare 
 
 

Ekonom 

Ansvarig rektor 
 

Kultursamordnare 
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Fritidsstipendium Föreningssamordnare 

13 juni (re-
serv) 

  

29 augusti Systematiskt kvalitetsarbete: 
Betyg, NÄP och resultat 

Uppföljning: Skolmåltider 

Uppföljning: Stöd till föreningar 
2017 

Stöd till utveckling HT 17 

Uppföljning: Intagning gymnasiet 

Utvecklingsledare 
 

Kostchef 

Föreningssamordnare 
 

Föreningssamordnare 

Ansvarig rektor 

26 septem-
ber 

Uppföljning: Skolskjuts 

Delårsrapport 2 

Uppföljning: Kommunala aktivi-
tetsansvaret 

Programutbud på gymnasiet 
18/19 

Skolskjutshandläggare 

Ekonom 

Studie- och yrkesvägle-
dare 

Ansvarig rektor 

24 oktober Barnomsorg VT 2017 

Skolans läsårstider 18/19 

Bildningsnämnden 2018 

Barnomsorgshandläggare 

Bildningschef 

Nämndsekreterare 

5 december Kulturpriset 

Bidragsbelopp enskild verksamhet 
2018 

Stöd enligt särskilda avtal 

Upprustningsbidrag 

Klagomålsanalys 

Dialogforum 2018 

Ärendeplan 2018 

Kulturchef 

Ekonom 
 

Föreningssamordnare 

Föreningssamordnare 

Nämndsekreterare 

Nämndsekreterare 

Nämndsekreterare 

 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutar årligen om stående ärenden som ska rapporteras till 
bildningsnämnden i någon form, antingen genom att berörd handläggare kallas 
till nämnden eller genom att rapport lämnas in skriftligen. Detta är bildnings-
nämndens ärendeplan.  

Det förväntas att berörd handläggare förbereder ärendet till nämnden samt av-
sätter tid för att eventuellt kallas in till nämnden under det datum som deras 
ärende finns planerat. 
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Förutom dessa stående ärenden finns löpande ärenden som ska rapporteras in 
vid behov, även om de inte finns med i nämndens ärendeplan. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 155 
- Tjänsteskrivelse ”Bildningsnämndens ärendeplan 2017” från nämndsekrete-

rare, 2016-11-18 

__________ 
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BIN § 134 

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i 

Skaraborg 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden antar Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte 2016-09-21 beslutades att re-
kommendera kommunerna att anta nytt samverkansavtal för vuxenutbild-
ningen i Skaraborg. 

Syftet med avtalet är att erbjuda invånarna i de avtalsslutande kommunerna att 
välja bland ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar utifrån de 
studerandes behov, arbetsmarknadens kompetensbehov samt kommunernas 
ekonomiska förutsättningar. 

Avtalet kommer att gälla mellan 2017-01-01 och 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 157 
- Avtal ”Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg” från Skaraborgs kom-

munalförbund, 2016-10-28 

__________ 
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BIN § 135   Dnr 110/2016 

Rapportering av inkomna klagomål 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner 
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det genom klago-
mål kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till 
att nödvändiga åtgärder vidtas (Skollagen 4 kap. 7 §). 

Under året har det kommit in fem klagomål på skolverksamheten till huvud-
mannen. Tre av dessa har gällt elevs skolsituation, varav två på Alléskolan och 
en på Nästegårdsskolan. Två av klagomålen har gällt bristande tillsyn, dels på 
Kvänums förskola och dels på en enhet som inte framgick i klagomålet. 

Ett problem med nuvarande rutiner är att det råder oklarhet kring när dessa 
antogs. Detta har lett till att hanteringen av klagomålen har försvårats och i 
vissa fall inte kunnat lösas på ett bra sätt. Det finns även behov av förtydli-
gande i rutinen, där det ska framgå vilka personer i förvaltningen som ska an-
svara för hanteringen och vilken omfattning varje utredning ska ha. Även in-
formation till föräldrar ses som viktiga i en framtida rutin för att säkerställa att 
klagomål sker på ett korrekt sätt. 

Uppdrag gavs till förvaltningen att ta fram nya rutiner gällande klagomålshante-
ringen på bildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-24 § 154. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 154 
- Tjänsteskrivelse ”Rapportering av inkomna klagomål för skolverksamheten 2016” 

från nämndsekreterare, 2016-11-18 
- Utredning ”Analys av klagomål på skolverksamheten 2016” från nämndsekrete-

rare, 2016-11-18 

__________ 
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BIN § 136 

Information från förvaltningen 

Anmälan till huvudman 

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

Kränkningsanmälningar: 2 st. Arentorp skola, 7 st. Alléskolan (från och med 
september 2017) 

Hot och våldsanmälningar: 6 st. Alléskolan (från och med september 2017) 

Beredskap vid extraordinära händelser 

Bildningschef informerar om att säkerhetssamordnare varit med under arbets-
utskottet 2016-11-24 § 133 för att informera om hur arbetet med krisplaner ska 
ske. Nästa steg är att bjuda in säkerhetssamordnaren till ett rektorsmöte för att 
påbörja arbetet i förvaltningen. 

Nulägesrapport för bildningsförvaltningen 

Bildningschef informerar om nuvarande situation inom bildningsförvaltningen 
där många rektorer upplever mycket arbetsbördor och flera har varit tvungna 
att tillfälligt sjukskriva sig på grund av stressymptom. Förskolechef/rektor på 
Vedums förskola/skola har också valt att avsluta sin tjänst från och med febru-
ari. 

Sammanfattningsvis anser bildningschef att det är en ohållbar situation och att 
förändringar behöver ske, dels kortsiktigt men även långsiktigt, för att minska 
rektorernas arbetsuppgifter. 

Tjänsten som ledarstöd i kommer därför att ses över och ändras till biträdande 
rektor på skolorna. Det kommer även att bli en ökning av dessa tjänster för att 
underlätta för rektorerna. Vidare föreslås att det sker en ändring av vissa en-
heter för att minska personalen för varje chef. 

__________ 
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BIN § 137 

Information om gymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens ordförande får i uppdrag att lyfta frågan om kollektivtrafik 
mellan Kvänum och Vara för elever på Lagmansgymnasiet med kommunsty-
relsens arbetsutskott. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningschef informerar om att gymnasiet just nu ser över ett samarbete med 
VUX som går ut på att studerande från vuxenutbildningen kan gå in på gymna-
siets praktiska utbildningar. 

Förutom detta har det även varit ett öppet hus på gymnasiet nyligen. Det anses 
ha varit en god tillströmning av besökande. Ett problem är att resegruppen på 
Torsbo fritidsgård hade möte under samma dag, vilket gjorde att vissa högsta-
dieelever prioriterade resegruppen framför öppet hus på Lagmansgymnasiet. 

Något som kom upp i samband med öppet hus är att elever som kom från 
Kvänum tyckte att Lagmansgymnasiet hade varit ett gott valalternativ men att 
kollektivtrafiken till centrala Vara var ett problem, framförallt på eftermid-
dagen. Då kunde det ibland vara lättare att ta sig till Lidköping och De La Gar-
diegymnasiet. 

__________  
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BIN § 138 

Information om hantering av elever med sär-

skilt stöd på Alléskolan 
 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 105 önskades ledamot in-
formation om hur läget ser ut på Alléskolan gällande elever i behov av särskilt 
stöd. 

För detta har elevhälsan ett stort ansvar. Här finns skolsköterska, som bland 
annat har hälsosamtal med barnen regelbundet, bedriver öppen mottagning, 
har kontakt med föräldrar och delar ut elevenkäter. Även kurator finns som 
stöd till elever och denna genomför sociala kartläggningar. Det finns även en 
ungdomscoach som stöttar elever med behov. Denna kan vara med på lek- 
tioner, hjälpa till om eleven har svårt att ta sig till skolan eller hjälpa till med fri-
tidsintressen. Även specialpedagog finns som handleder skolans personal och 
hjälper till att lägga upp planer för hur elever med särskilda behov ska få sin 
undervisning. Med hjälp av elevhälsans personal har flera elever lyckats komma 
tillbaka till skolan efter att ha varit hemmagående. 

På just Alléskolan finns det en växande studiegrupp för elever med särskilda 
behov. Detta har lett till att behörig personal har kunnat samlas på ett ställe 
istället för att vara utspridda över hela skolan. Något som är problematiskt just 
nu är att det saknas grupprum samt speciallärare. 

__________ 
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BIN § 139 

Uppföljning av det drogförebyggande arbetet 
 

För bildningsnämndens verksamheter ansvarar elevhälsan för det drogförebyg-
gande arbetet. Elevhälsochefen är en del av ANDT-gruppen tillsammans med 
rektor för Lagmansgymnasiet, Alléskolan och Nästegårdsskolan samt sektions-
chef på IFO. Denna grupp har regelbundna träffar och kommer i framtiden att 
anordna ett föräldramöte med föräldrar från Lagmansgymnasiet och Allésko-
lan. 

Under året har en handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk antagits av 
bildningschefen. Detta efter uppdrag i handlingsplanen till det drogpolitiska 
programmet, antagen av kommunstyrelsen, där bildningsnämnden bland annat 
ansvarar för en gemensam drogpolicy för Alléskolan, Lagmansgymnasiet, 
Nästegårdsskolan samt fritidsgårdarna. I framtiden kommer det lyftas att denna 
policy bör gälla samtliga skolenheter. 

En enkät har genomförts som visar att rökning ökar, framförallt för flickor un-
der andra året på gymnasiet. Användandet av narkotika ligger lägre än övriga 
delar av Västra Götaland, men det används fortfarande av kommunens ungdo-
mar. 

Informationsunderlag 

- Protokoll från lokal vårdsamverkansgrupp, 2016-11-10 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Bildningsnämnden 2016-12-06 19 

  Utdragsbestyrkande  

BIN § 140 

Stöd till föreningar enligt särskilda avtal 2017 

Bildningsnämndens beslut 

1. Avtal tecknas med föreningar enligt följande: 

Förening 
Avtals-

period 

Stöd 

2017 
Uppdrag 

Levene-
bygdens 
Ridklubb 

2017 
7 000 

kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2016. Upprätthålla god utbildnings-

nivå för samma målgrupp 

Vara häst-
sport-
klubb 

2017 
7 000 

kr 

Bedriva ridskoleverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i minst samma omfattning 
som under 2016. Upprätthålla god utbildnings-

nivå för samma målgrupp. 

Vara SK 
handi-

kappsekt-
ion 

2017 
5 000 

kr 

Bedriva innebandy- och fotbollsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning i minst 

samma omfattning som föregående år. Målsätt-
ningen är att på sikt utöka verksamheten med 

bordtennis. 

Oltorps 
friluftsför-

ening 
2017 

45 025 
kr 

Oltorps friluftsområde: Drift och skötsel av el-
ljusspår, mountainbikespår, kulturvandringsled 
samt spårning av skidspår. Drift och skötsel av 
klubbhus och fotbollsplan, fullvärdesförsäkra 

hela anläggningen och betala arrendeavgifter. Be-
lysningen ska vara tänd som minst från kl. 07.00 
tills det ljusnar samt kvällstid från mörkrets in-

brott till kl. 21.00. 

Ryda SK 2017 
44 619 

kr 

Almesåsens friluftsområde: Hålla elljusspår och 
dagspår öppna för allmänheten. Spårning av skid-
spår. Ansvara för markarrende och  arrendekost-
nader. Fullvärdesförsäkra klubbrum och omkläd-

ningsutrymmen.  Belysningen i spåret ska vara 
tänd som minst måndag till fredag från mörkrets 

inbrott till kl. 21.00, lördag och söndag från 
mörkrets inbrott  till kl. 18.00. 

Vedums 
AIS 

2017 
10 495 

kr 

Nordvalla friluftsområde: Hålla elljusspåret, dag-
spåret öppna för allmänheten. Omklädningsut-
rymmen hålls öppna för allmänheten som minst 
under den ljusa årstiden. Spårning av skidspår 

samt fullvärdesförsäkra hela anläggningen. Belys-
ningen i spåret ska vara tänd som minst från kl. 
07.00 till det ljusnar samt kvällstid från mörkrets 

inbrott till kl. 21.00. 
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SISU 2017 
231 

000 kr 

SISU förbinder sig att under avtalstiden bedriva 
och tillhandahålla följande verksamhet:  

• Sträva efter att utbilda och utveckla individ och 
förening/organisation i samma omfattning och 

med minst samma kvalitet som 2016.  
• Aktivt stödja idrottsrörelsens engagemang i Id-
rottslyftet samt föreningarnas arbeten med integ-

ration och värdegrundsfrågor.  
• Arbeta för att hitta nya, gränsöverskridande 

samarbeten med föreningar, studieförbund och 
kulturinstitutioner för att främja ett brett utbud 

av aktiviteter.  
• Säker & Trygg Förening: Aktivt stödja idrotts-
rörelsens engagemang i Säker & Trygg Förening. 
Genomföra särskilda utbildningsinsatser i sam-

verkan med Kultur Vara och stödja de processer 
som leder till certifiering. Anordna utbildning i 
hjärt- och lungräddning en gång per år eller när 
behov finns bland certifierade föreningar (Vara 
kommun betalar, utöver ovan nämnda bidrag, 

maximalt 5 platser per förening som befinner sig 
i certifieringsprocessen vid det aktuella tillfället 
och som inte utnyttjat erbjudandet tidigare, öv-

riga betalar självkostnadspris.). I samverkan med 
studieförbunden arbeta för att övrigt föreningsliv 

ska certifieras/aktiveras på samma vis. 

Varabyg-
dens 

konstföre-
ning 

2017 
7 000 

kr 

Arrangera minst 6 utställningar per år med efter-
följande konstkväll/föreläsning i utställningshal-
len i Vara bibliotek. Medverka till att öka konst-
intresset hos Vara kommuns invånare, exempel-
vis genom att arrangera konstresor och studie-
cirklar samt genom att medverka i lokala kul-

turarrangemang. 

Skara-
borgs för-
eningsar-

kiv 

2017 
24 600 

kr 

Följa de åtagande som framgår av Skaraborgs 
Föreningsarkivs verksamhetsplan för 2017. Stö-
det täcker hyreskostnad, och verksamhetsbidrag 

enligt fördelningsnyckel för 2017, samt medlems-
avgift för 2017. 

Studie-
främjan-

det 
2017 

15 000 
kr 

Tillhandahålla kostnadsfria replokaler i Vara 
kommun, minst en utrustad, för band som bedri-

ver studiecirkelverksamhet inom musik. 

Vara Riks-
teaterför-

ening 
2017 

24 000 
kr 

Arrangera minst 6 föreställningar per år i samar-
bete med Vara konserthus. Anordna teaterresor. 
Arbeta för att främja barn, ungdomars och unga 

vuxnas teaterintresse. I samarbete med bland 
andra Vara konserthus ingår även konstformen 

dans. 
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Vara Na-
turskydds-
förening 

2017 
5 000 

kr 

Skötsel av Ranahult natur- och kulturreservat en-
ligt skötselplan upprättad av miljö- och bygg-

nämnden. Bedriva aktiviteter och arrangemang i 
området. 

Studieför-
bunden 

2017 
54 000 

kr 

Studieförbunden arrangerar 18 programtillfällen á 
3 000 kr/ tillfälle. Platser: Vara, Badhusparken 

och Kvänum, Lumber och Karle. Datum, tid och 
artister sätts under våren 2017. 

Före-
ningen 

Vara Små-
stad 

2017-
2019 

415 
000 kr 

Drift och skötsel av Vara utomhusbad enligt Av-
talsvillkor för badplatsföreningarna. 

Varabyg-
dens bad-
platsför-

ening 

2017-
2019 

27 000 
kr 

Skötsel av Dönstorps badplats enligt Avtalsvillkor 
för badplatsföreningarna. 

Tråvads 
väg- och 
intresse-
förening 

2017 
29 000 

kr 
Skötsel av Tråvads badplats enligt Avtalsvillkor för 

badplatsföreningarna. 

Levene-
bygdens 
intresse-
förening 

2017 
23 000 

kr 
Skötsel av Levene badplats enligt Avtalsvillkor för 

badplatsföreningarna. 

Arentorps 
intresse-
förening 

2017-
2019 

13 000 
kr 

Skötsel av Arentorps badplats enligt Avtalsvillkor 
för badplatsföreningarna. 

Kvänums 
intresse-
förening 

2017-
2019 

13 000 
kr 

Skötsel av Oltorps badplats enligt Avtalsvillkor för 
badplatsföreningarna. 

Jämne-
sjöns bad-
platsför-

ening 

2017-
2019 

13 000 
kr 

Skötsel av Jämnesjöns badplats enligt Avtalsvillkor 
för badplatsföreningarna. 

JK10 
2017-
2019 

94 500 
kr 

Föreningen står för samtliga drifts- och skötsel-
kostnader för Swegonhallen.  Tider ska erbjudas 
till föreningslivet, där kommunens föreningsliv 

prioriteras framför andra kommuners. Barn- och 
ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

Vara Fot-
bollshall 

AB 

2017-
2019 

186 
300 kr 

Vara Fotbollshall AB står för samtliga drifts- och 
skötselkostnader för Sparbankshallen. Tider ska 
erbjudas till föreningslivet, där kommunens före-
ningsliv prioriteras framför andra kommuners. 
Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

Levene 
Arena AB 

2017-
2019 

141 
600 kr 

Levene Arena AB står för samtliga drifts- och 
skötselkostnader för Levene Arena. Tider ska er-
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bjudas till föreningslivet, där kommunens före-
ningsliv prioriteras framför andra kommuners. 
Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

Stiftelsen 
Tors-

gårdshal-
len 

2017-
2019 

143 
325 kr 

Stiftelsen Torsgårdshallen står för samtliga drifts- 
och skötselkostnader för Pentahallen. Tider ska 

erbjudas till föreningslivet, där kommunens före-
ningsliv prioriteras framför andra kommuners. 
Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

Vedums 
Idrottshall 

AB 

2017-
2019 

141 
300 kr 

Vedum Idrottshall  AB står för samtliga drifts- 
och skötselkostnader för Vedumhallen. Tider ska 
erbjudas till föreningslivet, där kommunens före-
ningsliv prioriteras framför andra kommuners. 
Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram avtal enligt ovan för upprättande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidrag till före-
ningar och organisationer inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer. 
Dessa beskrivs i Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kom-
munfullmäktige 2013-10-28 § 57. 

Stöd genom särskilda avtal utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla 
verksamhet för allmänheten som bildningsnämnden bedömer som speciellt 
viktig för samhällslivets funktioner. 

Avtalen sluts på årsbasis eller upp till tre år och beslutas på bildningsnämndens 
sista sammanträde för att sedan gälla från och med påföljande årsskifte. 

Föreningen ska redovisa årligen hur uppdraget skötts/planerats genom att be-
skriva detta i inskickad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verk-
samhetsplan. Föreningen ansvarar också för att skicka in aktuella kontaktupp-
gifter till bildningsförvaltningen. 

Om dokumentation inte levereras senast en månad efter årsmöte anses avtalet 
som brutit. Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som 
inte är nöjd på det sätt som regleras i avtalet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 145 
- Förslag ”Fördelning av Stöd enligt särskilda avtal 2017-” från föreningssamord-

nare, 2016-11-18 
- Sammanfattning ”Avtalsvillkor för badplatsföreningarna” från föreningssamord-

nare, 2016-11-21 

__________ 
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BIN § 141   Dnr 111/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Jungs Bygde-

gårdsförening 

Bildningsnämndens beslut 

Jungs Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 30 procent av material-
kostnaden för byte till bergvärme; 55 148 kronor. 

Om bidrag från Boverket erhålls utgår istället stöd på 30 procent av totalkost-
naden för byte till bergvärme; 61 688 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Jungs Bygdegårdsförening inkom 2016-10-13 med en ansökan om kommunalt 
stöd till upprustning gällande bergvärme samt byte av fönster. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att byggnationen av bergvärme uppfyller de kriterier som finns för 
att kunna få upprustningsbidrag samt att det prioriteras på grund av förbättrad 
energieffektivitet. 

För bergvärme beräknas den totala kostnaden uppgå till 205 625 kronor, varav 
183 825 kronor i materialkostnad. 

Föreningen ska senast 2017-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 147 
- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-

ordnare, 2016-11-18 
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-10-13. 
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__________ 
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BIN § 142   Dnr 112/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Laskegår-

densbygdegårdsförening 

Bildningsnämndens beslut 

1. Laskegårdensbygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 30 procent 
av materialkostnaden för byte till bergvärme; 77 404 kronor, samt för bygg-
nation av stollift; 19 590 kronor. 

Om bidrag från Boverket erhålls utgår istället stöd på 30 procent av total-
kostnaden för byte till bergvärme; 93 791 kronor, samt för byggnation av 
stollift; 23 737 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget. 

2. Sökta medel för övriga åtgärder avslås med hänsyn till att de inte är priorite-
rade åtgärder. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Laskegårdensbygdegårdsförening inkom 2016-10-19 med en ansökan om kom-
munalt stöd till upprustning gällande byte av fasad, bergvärmepump samt di-
verse tillgänglighetsanpassningar. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att bytet av värmekällan samt byggnationen av stollift uppfyller de 
krav som finns för att få upprustningsbidrag samt att de är viktiga priorite-
ringar. Övriga åtgärder som sökts upprustningsstöd för bedöms inte vara lika 
prioriterade. 

För byte av värmekälla beräknas den totala kostnaden uppgå till 312 637 kro-
nor, varav 258 012 kronor i materialkostnad. För byggnation av stollift beräk-
nas den totala kostnaden uppgå till 79 125 kronor, varav  
65 300 kronor i materialkostnad. 
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Föreningen ska senast 2017-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 148 
- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-

ordnare, 2016-11-18 
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-10-19. 

__________ 
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BIN § 143   Dnr 113/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Längjum 

Bygdegårdsförening 

Bildningsnämndens beslut 

1. Längjum Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 30 procent av 
materialkostnaden för ombyggnad av toalett på våning ett; 11 072 kronor. 

Om bidrag från Boverket erhålls utgår istället stöd på 30 procent av total-
kostnaden för ombyggnad av toalett på våning ett; 21 909 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget. 

2. Sökta medel för övriga åtgärder avslås med hänsyn till att de inte är priorite-
rade åtgärder. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Längjum Bygdegårdsförening inkom 2016-10-13 med en ansökan om kommu-
nalt stöd till upprustning gällande ombyggnad av toaletter samt ombyggnad av 
pentry. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att ombyggnation av en toalett på våning ett uppfyller de krav 
som finns för upprustningsstöd samt är prioriterade åtgärder. 

För ombyggnad av toalett på våning ett beräknas den totala kostnaden uppgå 
till 73 030 kronor, varav 36 905 kronor i materialkostnad.  

Föreningen ska senast 2017-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 149 
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- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-
ordnare, 2016-11-18 

- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-10-13. 

__________ 
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BIN § 144   Dnr 108/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Stiftelsen 

Torsgården 

Bildningsnämndens beslut 

Stiftelsen Torsgården beviljas upprustningsstöd på 30 procent av materialkost-
naden för byte av yttertak, med maximalt belopp 100 000 kronor, samt för byte 
av ventilationsaggregat; 81 015 kronor. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Torsgården inkom 2016-10-31 med en ansökan om kommunalt stöd 
till upprustning gällande byte av yttertak och ventilationsaggregat i Pentahallen. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att byte av yttertak och ventilationsaggregat uppfyller de krav som 
finns för upprustningsstöd samt är prioriterade åtgärder. 

Den totala kostnaden för byte av tak är inte färdigberäknad än. För byte av 
ventilationsaggregat beräknas den totala kostnaden vara 367 500 kronor, varav 
270 050 kronor i materialkostnad. 

Föreningen ska senast 2017-11-30 inkomma med redovisning över det utförda 
arbetet, varpå utbetalning av stödet sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 150 
- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-

ordnare, 2016-11-18 
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-10-31. 
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Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Upprustningsstöd för byte av yttertak beviljas med maximalt belopp upp till 100 000 kro-
nor. 

Beslutsgång 

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

__________ 
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BIN § 145   Dnr 114/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Södra Lundby 

bygdegårdsförening 

Bildningsnämndens beslut 

Södra Lundby bygdegårdsförenings ansökan om upprustningsstöd avslås med 
hänsyn till att de prioriterade åtgärderna inte anses som prioriterade. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Lundby bygdegårdsförening inkom 2016-10-31 med en ansökan om 
kommunalt stöd till upprustning gällande ombyggnad av kök samt utbyggnad 
av förråd. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att de beskrivna åtgärderna inte kan anses vara prioriterade sett till 
övriga ansökningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 151 
- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-

ordnare, 2016-11-18 
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-10-31. 

__________  
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BIN § 146   Dnr 107/2016 

Ansökan om upprustningsstöd: Vedum AIS 

Bildningsnämndens beslut 

Vedum AIS ansökan om upprustningsstöd avslås med hänsyn till att de inte är 
nödvändiga för att föreningen ska kunna utöva sin primära verksamhet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vedum AIS inkom 2016-11-01 med en ansökan om kommunalt stöd till upp-
rustning gällande tillbyggnad och tillgänglighetsanpassning av kiosk, väderskyd-
dad uppehållslokal samt att före detta kiosk byggs om till yta för styrketränings-
lokal.. 

Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer. Stöd till upprustning beskrivs i Regler för Bild-
ningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 
57. Här ställs följande krav för att få upprustningsstöd: 

- Byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära 
verksamhet. 

- Byggnationen kan inte inbegripas i normalt underhåll. 
- Byggnationen har god medfinansiering av föreningen i termer av 

pengar och ideella insatser. 

Maximalt beviljas stöd för 30 procent av materialkostnaden. Om projektet får 
stöd från Boverket justeras Bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från 
Boverket. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besikt-
ning inte motsvarar ansökan. 

Det bedöms att de planerade åtgärderna inte uppfyller de krav som finns för 
att byggnationen krävs för att föreningen ska kunna utöva sin primära verk-
samhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 152 
- Förslag ”Fördelning av upprustningsbidrag ur 2017 års budget” från föreningssam-

ordnare, 2016-11-18 
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning” från föreningen, 2016-11-01. 

__________ 
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BIN § 147   Dnr 109/2016 

Skrivelse från Levenebygdens ridklubb 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av skrivelsen och ger följande yttrande till före-
ningen: 

Bildningsnämnden tackar för skrivelsen och har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vi-
dare med frågan. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Levenebygdens Ridklubb lämnade 2016-11-16 in en skrivelse till bildnings-
nämnden med förfrågan om hjälp att hantera en hyresskuld på 70 000 kronor 
som föreningen har till sin hyresvärd. Föreningen hyr både anläggning och häs-
tar av en privat aktör och har gjort detta under många år. 

Under de senaste åren har antalet medlemmar gått ner. Enligt föreningen beror 
det på mindre barnkullar och på att medlemmar drar sig för att vara aktiva i 
ridning och stallgöromål under de kalla vintermånaderna. 

Föreningen har anpassat sin verksamhet utifrån den ekonomiska situationen 
och har bland annat omförhandlat hyresavtalet och höjt ridavgifterna. Idag går 
föreningen med plus minus noll, men har inte möjlighet att göra avbetalningar 
på skulden på 70 000 kronor till hyresvärden. 

Det bedöms att föreningen har goda möjligheter att söka olika sorters stöd från 
kommunen i framtiden, exempelvis Stöd till utveckling och Stöd till arrange-
mang. På sikt bör det utredas kring hur ridklubbarnas verksamhet kan få Stöd 
genom särskilda avtal. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 153 
- Tjänsteskrivelse ”Levenebygdens Ridklubb angående hyresskuld” från förenings-

samordnare, 2016-11-18 
- Skrivelse ”Levenebygdens Ridklubb” från föreningen, 2016-11-16 

__________ 
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BIN § 148   Dnr 118/2016 

Kulturpris 2016 

Bildningsnämndens beslut 

Ingeborg Skaar tilldelas 2016 års kulturpris med följande motivering: 

Ingeborg Skaar tilldelas Vara kommuns kulturpris 2016 för mångårig kulturfrämjande in-
sats. Ingeborg har genom sitt arbete som textilkonservator bidragit till att bevara och sprida 
kunskap om den textilskatt som är en del av vårt kulturarv. Med stor kunskap och lång 
erfarenhet har Ingeborg bidragit till att framtida generationer kommer kunna ta del av detta 
kulturarv. Bland uppdragen finns textilvård inom kyrkor, offentliga institutioner, museer och 
hos privatpersoner. Ingeborg har även under många år haft ett stort kulturengagemang i 
kommunen och har under 10 år tillsammans med Göran Lidén även drivit Galleri Skarli-
den och där hunnit med 56 konstutställningar. 

För denna insats tilldelas Ingeborg Skaar Vara kommuns kulturpris 2016. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1991 utser Vara kommun årligen en kulturpristagare, en person (eller 
flera) som i Vara kommun utfört en mångårig kulturfrämjande insats. Endast 
den som är eller har varit bosatt eller har annan påtaglig anknytning till kom-
munen kan erhålla priset.  

Det är bildningsnämnden som beslutar om vem som tilldelas priset och prisut-
delningen kommer att ske på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Förutom ära och diplom mottar vinnaren även 6 000 kronor i prispengar, vil-
ket lämnas av Sparbanken Skaraborg. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Nomineringar till Kulturpriset 2016” från nämndsekreterare, 
2016-12-05 

- Sammanställning ”Utdelade Kulturpriser fr.o.m. 1991” från Kultur Vara, 2016-
11-30 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Irene Karlsson (C) yrkar följande beslut: 

Ingeborg Skaar tilldelas Vara kommuns kulturpris 2016. 

Peter Jonsson (M) yrkar följande beslut: 

Christer El-Mochantaf tilldelas Vara kommuns kulturpris 2916. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Irene Karlssons och Peter Jonssons beslutsyrkanden mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt Irene Karlssons yrkande. 

__________  
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BIN § 149 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
2. Bildningsnämnden kallar in Charlotte Svensson-Dos Santos för att redovisa 

mer grundligt kring delegationsbeslut 89 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 Karin Beckman yt-
terligare kring delegationsbeslut 84 på dagens sammanträde. 

Delegationsbeslut 

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

Delegationsbeslut Delegat 

BIN AU 2016-11-24 §§ 128, 
131-132, 140-144 

Arbetsutskottet 

85-88 Kulturchef Karin Beckman 

89 Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2016-012-06” från nämndsekreterare, 
2016-11-29 

__________  
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BIN § 150 

Innebandyturnering på Lagmansgymnasiet 
 

På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 100 beslutades att Lagmans-
gymnasiet ska erbjuda en innebandyinriktning inför läsåret 2017/2018. I syfte 
att marknadsföra detta fick förvaltningen i uppdrag att se över vilka möjlig-
heter det finns för att anordna en innebandyturnering i kommunen på bild-
ningsnämndens sammanträde 2016-11-01 § 127. 

Kultur Vara har fått ansvar för att sköta kontakten med innebandyföreningen 
och föreningssamordnare är iblandad i detta. En turnering kommer dock inte 
att hållas i december 2016 utan det kommer första vara möjligt under början av 
2017. Kultur Vara har nu haft kontakt med föreningen och den första tanken 
med att ha en turnering under januari-februari kommer inte att kunna lösas på 
grund av tidsbrist. 

Dialogen kommer att fortsätta med att istället ha en turnering i samband med 
omvalsperioden som håller på från april-maj. 

Informationsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 138 

__________ 
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BIN § 151 

Övriga frågor 

Lagmansgymnasiets framtid 

Peter Jonsson (M) undrar kring utvecklingen av Lagmansgymnasiet. På bild-
ningsnämndens arbetsutskott 2016-10-17 § 127 lyftes frågan om att arbetet 
med mål och visioner för Lagmansgymnasiet bör börja nu när ny rektor finns 
på plats. Tanken var då att rektorn skulle bjudas in till nästkommande arbetsut-
skott för att diskutera detta tillsammans med arbetsutskottet. 

Denna fråga kvarstår och det önskas att rektor för Lagmansgymnasiet kommer 
till ett nästkommande arbetsutskott. 

__________  
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BIN § 152   Dnr 47/2015 

Presentation av skolutredning för Larv-Tråvad 

skolor 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

På bildningsnämndens sammanträde 2015-06-23 § 61 fick förvaltningen i upp-
drag att utreda förslag kring Larvs och Tråvads skolor enligt tre frågeställ-
ningar: 

1. Vad krävs för att driva Larvs och Tråvads skolor vidare? 
2. Vad är för- och nackdelar med åldersintegrerad undervisning? 
3. Vilka alternativa lösningar finns vid stängning av en eller två av sko-

lorna? 

Detta uppdrag gavs till extern lokalutredare av dåvarande bildningschef.  

Forskningen visar att elever med utländsk bakgrund och/eller lägre socioeko-
nomisk status påverkas positivt, kunskapsmässigt och socialt, genom att gå på 
en mindre skola. Samma grupper missgynnas av att gå i åldersblandade klasser. 
Samtidigt finns det andra dilemman vid mindre skolor, såsom minskad flexibili-
tet i undervisningen, sårigheter med ämnesöverskridande arbete, problem med 
sårbarhet, svårt att skapa dynamiska arbetslag för skolutveckling samt besvärli-
gare att rekrytera behöriga lärare. 

Både Larvs och Tråvads skolor är i behov av omfattande renoveringar och 
verksamhetsanpassningar. Energiförbrukningen, och därmed driftskostnaden, 
är hög på skolorna. 

Då en eller båda skolorna läggs ner påverkas närliggande skolor. I samtliga al-
ternativ krävs en utbyggnad hos mottagande skola. De olika alternativens kost-
nadsbild vad gäller investeringsbehov visar inga stora skillnader, däremot finns 
det stora skillnader gällande de årliga kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-11-24 § 137 
- Förstudie ”Larvs och Tråvads skolor” från lokalutredare, 2016-11-18 

__________ 


