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Ändringar i ärendelistan
Bildningsnämndens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
- Ärende 10 gällande föreläggande förenat med vite för vårdnadshavare att
uppfylla sin skyldighet enligt skollagen protokollförs separat.
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 22

Information om styrprocessen
En ny styrprocess har tagits fram inför framtida budgetarbeten och denna
kommer att starta i och med 2018 års budget.
I styrprocessen ingår kommunens målsättning, resursfördelning till verksamheterna, uppföljning av resultat och mål, intern kontroll samt tidsplaner för
dessa.
Målen sätts för varje mandatperiod och därför är det inga nya mål under 2018.
Den nya styrprocessen kommer att innebära en tidigareläggning av processen
med budgetarbetet. Detta arbete kommer därför först och främst ske under våren till skillnad från hur arbetet har skett tidigare år där budgetarbetet låg över
hela året.
Mer konkret kommer det i december att ske en dialogdag där presidier och
tjänstemän träffas för att få en gemensam bild av verksamheterna. I februari tas
ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen med mål och resursfördelning. Nämnderna och kommunala bolag tar beslut om budget i april vilket sedan lämnas till
budgetberedningen. Efter budgetberedning tas beslut i kommunstyrelsen om
nämndernas drifts- och investeringsramar vilket sedan går upp till kommunfullmäktige i juni. Under höstterminen sker därefter nämndernas detaljbudgetarbete för att kommunstyrelsen i november ska ta beslut om slutgiltig budget och
utdebitering.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 70/2016

Bildningsnämndens bokslut och internkontroll
2016
Bildningsnämndens beslut
Bokslut 2016 godkänns och årsredovisning ”Bildningsnämnd 2016” samt resultat ”Internkontroll 2016” överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens ekonomiska resultat för 2016 visar på ett underskott på 5,8
miljoner kronor. Detta härrör främst från löneglidning samt en IT-satsning
som inte är fullt finansierad. I budgetramen ingår ett i anspråkstagande av ackumulerat överskott på 5 miljoner kronor och under året har nämnden fått 4,5
miljoner kronor efter avstämning mot den centrala resursfördelningsmodellen
då det varit fler barn än då budgetramen fastställdes. Den höga investeringsnivån består till största delen av ”En till En”-satsningen; 5,6 miljoner kronor.
Bildningsförvaltningen fick under året en ny förvaltningschef; Yvonne Kjell.
Nya rektorer under året är Sylvia Lind på Nästegårdsskolan samt Harald Lundqvist på Lagmansgymnasiet. Tjänst som rektor på Alléskolan har också varit
ute på annons och där kommer Susanne Fransson att tillträda under 2017. Det
upplevs som allt svårare att rekrytera och behålla behörig personal inom både
ledande och pedagogtjänster inom skolformerna.
För framtiden ses just rekryteringen av personal och ledare som en utmaning.
Här behöver Vara vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner
och goda förutsättningar till utveckling. Möjliga utvecklingsmöjligheter är deltagande i projekt, internationellt arbete, samverkan, forskning inom tjänsten samt
olika karriärmöjligheter inom kommunen. Utöver detta behöver förvaltningen
bli självförsörjande när det gäller de kompetenser där det riskerar att bli brist
framöver. Detta genom att ge anställda möjlighet att läsa in den kompetens
som saknas inom ramen för ordinarie tjänst.
Även organisationen för nyanlända samt ändamålsenliga lokaler ses som framtida utmaningar. Analyser av verksamhetens resultat visar idag ofta att lokalerna är ett hinder för maximal utveckling snarare än att de bidrar till den.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 18
- Årsredovisning ”Bildningsnämnd 2016” från ekonom, 2017-02-10
- Rapport ”Ackumulerat under- och överskott december 2016” från ekonom, 201702-01
- Rapport ”Avvikelserapporter 2016” från ekonom, 2017-02-01
- Resultat ”Internkontroll 2016” från nämndsekreterare, 2017-02-02
Utdragsbestyrkande
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Dnr 33/2017

Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor
2017
Bildningsnämndens beslut
Följande bidragsbelopp per elev fastställs till fristående gymnasieskolor för
2017:
Program

Bidrag/år

Bidrag/termin

Bygg- och anläggningsprogrammet

137 518

68 759

Bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning anläggningsfordon)

165 970

82 985

Barn- och fritidsprogrammet

98 720

49 360

Ekonomiprogrammet

83 578

41 789

El- och energiprogrammet

126 932

63 466

Estetiska programmet

106 389

53 195

Estetiska programmet (inriktning musik)

151 792

75 896

Fordons- och transportprogrammet

135 411

67 706

Fordons- och transportprogrammet (inriktning transport)

185 306

92 653

Handels- och administrationsprogrammet

98 919

49 460

Hantverksprogrammet

109 686

54 843

Hotell- och turismprogrammet

114 616

57 308

Humanistiska programmet

80 909

40 455

IB

117 754

58 877

Industritekniska programmet

156 473

78 236

Naturvetenskapsprogrammet

90 280

45 140

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

130 765

65 382

Samhällsvetenskapsprogrammet

84 378

42 189

Teknikprogrammet

107 082

53 541

VVS- och fastighetsprogrammet

130 065

65 033

Vård- och omsorgsprogrammet

93 973

46 987

__________
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Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor regleras i skollagen 2010:800 15 kap. § 33-34 , 16 kap. § 5255, 17 kap. § 28-34 och kap. 19 § 23-29.
Vara kommun är en del av Skaraborgs kommunalförbund och har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildningarna med resterande medlemskommuner
i förbundet. Därför kommer bidragsbelopp till fristående gymnasieskola att
fastställas enligt Utbildning Skaraborgs prislista.
I grundbeloppet ingår ersättning för administration med schablonbelopp om 3
% av grundbeloppet, momsbidrag med 6 % av grundbeloppet samt tilläggsbelopp enligt skollagen 17 kap. § 35; 2.900 kr per elev och ämne.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 19
- Tjänsteskrivelse ”Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2017” från nämndsekreterare, 2017-02-01
- Sammanställning ”Bidrag till friskolor Utbildning Skaraborg 2017” från Utbildning Skaraborg, 2017-01-26
__________
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Dnr 88/2016

Fortsatt planeringsuppdrag inom Sprintenprojektet för Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planeringsarbetet, med handlingar som
redovisar del 1 av Lagmansgymnasiets behov av förnyelse och modernisering,
samt att snarast redovisa en ny kostnadsbedömning av hela projekt Sprinten i
avsikt att bedöma om åtgärderna ska ingå i den upphandling som ska genomföras under våren 2017 eller inte.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Kostnader för ombyggnad av Lagmansgymnasiets lokaler som har sitt ursprung i att man tvingas lämna befintliga lokaler till förmån för annan aktör
skall inte drabba Lagmansgymnasiet om det inte är så att skolan själva ser att
man, genom ombyggnaden, når en väsentlig förbättring jämfört med nuläget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget; 150 miljoner kronor, för Sprinten-projektet som omfattar om- och tillbyggnad av Vara Konserthus, ersättningslokaler för Lagmansgymnasiet för de lokaler som kommer att
användas av konserthuset, lokaler för Kulturskolan samt nybyggnation av lokaler för gymnasiefriskolan AMB. Beslutet omfattande paket 1 – 4 i Sprintens
projektplan.
Lagmansgymnasiets behov av förnyelse och modernisering, utifrån ett verksamhetsperspektiv, var vid beslutstillfället inte klarlagt.
En bedömd investeringsram om totalt 60 miljoner kronor redovisades dock för
detta behov (paket 6).
Inom ramen för projektet Sprinten och delprojekt 1 har Lagmansgymnasiet nu
redovisat ett antal behov samt synpunkter på alternativa lösningar bl a beträffande placering av skolbibliotek, samlokalisering av fordonsprogrammets lokaler mm. som inte fanns i samband med tidigare investeringsbeslut.
De huvudsakliga tillkommande behov som behöver ingå i de om- och tillbyggnader som ska genomföras nu är ökande sammanhållna lokaler för IM-programmet, flyttning av elprogrammet till del av fordonsprogrammets nuvarande
lokaler, skolbibliotek placeras i elprogrammets nuvarande lokaler, ombyggnad
av omklädningsrum för praktiska program samt utökade administrativa lokaler.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 26
Utdragsbestyrkande
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- Tjänsteskrivelse ”Lagmansgymnasiet, fortsatt planeringsuppdrag inom Sprinten-projektet” från fastighetschef, 2017-02-06
- Ritning ”Layout plan 2” från fastighetschef, 2017-02-07
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring:
Uppdraget ges till förvaltningen, inte specificerat till tekniska förvaltningen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om dennes ändringsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt yrkandet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28/2013

Ökad investeringsbudget för om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan
Bildningsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsen anmodas föreslå kommunfullmäktige att öka investeringsbudgeten för Om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan till totalt 56 miljoner kronor genom att omdisponera totalt 14 miljoner kronor från beslutade ramar för underhåll och förnyelse av bildningsnämndens lokaler (4 miljoner kronor för år 2017 och 10 miljoner kronor för år 2018).
2. Kommunstyrelsen anmodas föreslå kommunfullmäktige att avsätta 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten år 2018 för inköp av möbler och andra
inventarier till Torsgårdsskolan.
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Att ökad om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan skulle medföra ökade kostnader torde stått klart redan då förfrågningsunderlagen sändes ut, hade bildningsnämnden informerats redan då så hade detta kunna ha haft en påverkan
vad gäller prioriteringar och kommunens totala investeringsbudget för 2017
och framåt.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ombyggnaden har planerats tillsammans med bildningsförvaltningen för att
skapa en långsiktig lösning och med visst utrymme för att elevantalet kan öka
framåt i Vara tätort. Anbud har inkommit och beslutad budget täcker inte beräknad slutkostnad för projektet. I investeringsbudgeten finns avsatt 41,917
miljoner kronor för projektet och slutkostnaden beräknas bli 56 miljoner kronor.
I nuläget saknar bildningsnämnden budget för möbler och övriga inventarier
som behövs i den nya skolan.
Orsaken till den ökade investeringskostnaden är att både om- och tillbyggnadsytan har ökat för att tillgodose verksamhetens behov. Även anpassningen av
Västra skolan till förskola har fått en ökad kostnad för att skapa ett bättre inomhusklimat samt utemiljö. Även solceller kommer att placeras på del av taken, vilket ökar kostnaden. Det rådande marknadsläget har också bidragit till
en ökad kostnad.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 27
Utdragsbestyrkande
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- Tjänsteskrivelse ”Torsgårdsskolan, ökad investeringsbudget” från fastighetschef,
2017-01-06
- Ritning ”Befintlig plan 1” från fastighetschef, 2017-01-07
- Ritning ”Plan 1” från fastighetschef, 2017-01-07
- Ritning ”Plan 1, byggnad 2” från fastighetschef, 2017-02-07
- Presentation ”Torsgårdsskolan, ökad investeringsbudget” från fastighetschef,
2017-02-07
- Protokoll från tekniska utskottet, 2017-01-23 § 4
__________

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av stöd till utveckling VT 2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
En ny kulturplan håller på att tas fram i kommunstyrelsen och den ska upp för
behandling i kommunfullmäktige. I denna finns nya regler för kommunens bidragsstöd och bland annat kommer bidragsformen Stöd till utveckling att ändras.
Tanken är att beslutet inte kommer att tas på delegation av kulturchefen utan
att beslutet ska tas av bildningsnämnden Beslutet kommer att vara uppdelade
på två perioder, en för vårterminen där beslut tas i februari och en för höstterminen där beslut tas i augusti. Tidigare togs beslut löpande och det fanns en
risk att medel i bidragsformen kunde ta slut innan alla hade sökt. Ett maxbelopp har också funnits för stödformen, men detta har nu tagits bort för att
möjliggöra större projekt.
För i år har endast en förening sökt stödet. De flesta föreningarna har avvaktat
det nya systemet.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2/2016

Ansökan om bidrag för om- och tillbyggnation från Ryda Bygdegårdsförening
Bildningsnämndens beslut
Ryda Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 30 % av totalkostnaden
för den projektkostnad som Boverket beviljar stöd för under 2017.
Föreningen ska senast 2017-11-30 inkomma med en redovisning över det utförda arbetet, varpå utbetalning av stödet sker.
Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget och eventuellt överskjutande medel i 2018 års budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden mottog 2015-11-24 ett brev från Ryda Bygdegårdsförening
som grund för en bidragsökning gällande om- och tillbyggnad av Ryda bygdegård. Kultur Vara tog efter detta kontakt med föreningen för att upplysa om
hur Vara kommuns stödformer ser ut samt hur ansökningar kan ske.
Ytterligare ett brev från föreningen inkom 2017-01-09 där det ansöktes om bidrag till om- och tillbyggnad av Ryda bygdegård. Som underlag hänvisades till
tidigare brev samt bifogad ansökan till Boverket.
Ansökan om kommunalt stöd till upprustning inkom från föreningen 2017-0203.
Bildningsnämnden fördelar bidrag till föreningar och organisationer enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningslivet, antagen 2013-10-28 § 57. För att få upprustningsstöd krävs att byggnationen är
nödvändig för att föreningen ska kunna utöva sin primära verksamhet, att
byggnationen inte kan inbegripas i normalt underhåll samt att byggnationen har
god medfinansiering av föreningen.
Maximalt beviljas stöd för 30 % av materialkostnaden. Om projektet får stöd
av Boverket justeras bildningsnämndens stöd för att möta villkoren från Boverket.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 25
- Ansökan ”Kommunalt stöd till upprustning från föreningen, 2017-02-03
- Brev ”Ansökan” från föreningen, 2017-01-09
- Protokoll ”Bygg och Bidragsmöte gällande utbyggnad av Ryda Bygdegård” från föreningen, 2016-02-14
- Brev ”Redovisning och historik om Ryda bygdegård och dess föreningsaktiviteter, detta
som grund till bidragsökning” från föreningen, 2015-11-24
__________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 95/2016

Ansökningar och beslut om gymnasieprogram inför 2017/2018
Bildningsnämndens beslut
Inför gymnasiets omvalsperiod för läsåret 2017/2018 ska följande program
och antal platser erbjudas på Lagmansgymnasiet:
Program

Platser

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

16

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

16

Ekonomiprogrammet (EK)

28

El- och energiprogrammet (EE)

16

Fordons- och transportprogrammet (FT)

14

Industritekniska programmet (IN)

14

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

14

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

24

Teknikprogrammet (TE)

24

__________
Sammanfattning av ärendet
Sista ansökningsdagen för första valperioden för gymnasiet stängde 2017-0201. Ansökningssiffrorna för Lagmansgymnasiet såg efter detta ut enligt följande, jämfört med samma siffror för första valperioden 2016:
Sökande
2016

Sökande
2017

Förändring

Barn- och fritid

11

18

+7

Bygg- och anläggning

15

16

+1

Ekonomi

10

18

+8

El- och energi

8

16

+8

Fordons- och transport

10

9

-1

Industritekniska

7

8

+1

Naturvetenskap

0

9

+9

Samhällsvetenskap

10

12

+2

Teknik

3

19

+16

Totalt

74

125

+51

Program

Utdragsbestyrkande
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Beslut behöver nu tas kring vilka program som ska erbjudas inför omvalsperioden 2017-04-15 till 2017-05-15.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 20
- Rapport ”Antagningssituationen inför läsåret 2017/2018” från rektor, 2017-0205
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 9/2015

Revidering av faddrar på bildningsnämndens
enheter
Bildningsnämndens beslut
Följande faddrar utses på bildningsnämndens enheter fram till 2018-12-31:
Enhet

Fadder

Lagmansgymnasiet

Carl-Uno Olsson
Irené Karlsson

Alléskolan

Irené Karlsson
Peter Jonsson

Nästegårdsskolan

Peter Jonsson
Therese Wellbrant

Västra Park skolor / Särskolan

Carl Nelander
Carl-Uno Olsson

Levene förskola och skola

Ann-Louise Svensson
Annette Engström

Arentorp förskola och skola

Ros-Marie Persson
Jon Sandkvist

Vedum skola / Larv-Tråvad skolor

Annette Engström
Carl Nelander

Kvänum-Tråvad förskola / Vedum förskola

Jon Sandkvist
Ros-Marie Persson

Torsgården förskola / Frejgården förskola

Therese Wellbrant
Irené Karlsson

Kultur Vara

Ros-Marie Persson
Ann-Louise Svensson

Elevhälsan

Jon Sandkvist
Annette Engström

Baden

Irené Karlsson
Carl Nelander

__________
Sammanfattning av ärendet
Varje enhet i förvaltningen inom bildningsnämnden har två politiker som faddrar. Varje ledamot i bildningsnämnden är fadder för mellan två till fyra enheter.
Syftet med faddersystemet är att ge politikern en god inblick i den verksamhet
som bedrivs inom nämnden.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-02-21
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På bildningsnämnden 2015-01-07 § 9 fattades beslut om faddrar för enheterna
för nuvarande mandatperiod. På grund av avsägelse av tidigare ledamot togs
beslut 2015-11-03 § 104 om att ny ordinarie ledamot blev fadder för berörda
enheter. Det har nu upptäckts att en av enheterna i bildningsnämnden; särskolan, saknas i listan över faddrar och ett nytt beslut är därför nödvändigt.
Formerna för faddersystemet regleras i programmet Bildningsnämndens faddersystem och verksamhetsbesök, antagen 2017-01-24 § 14. Det ligger på enhetschef att
bjuda in fadder till ett första möte där riktlinjer för året bestäms med bland annat lämpliga datum för besök, kontakter med övriga intressenter, med mera.
Det är även lämpligt att bjuda in faddrar till speciella arrangemang såsom
skolavslutning. Lämpligt är att faddern avtackar personal vid pensionering.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-02-07 § 29
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av faddrar på bildningsnämndens enheter” från
nämndsekreterare, 2017-01-31
- Program ”Bildningsnämndens faddersystem och verksamhetsbesök” från bildningsnämnden, 2017-01-24 § 14
- Protokollsutdrag från bildningsnämnden, 2015-01-07 § 9
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-02-21
BIN § 31
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Dnr 1/2017

Anmälan till huvudman
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena till huvudman.
__________
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden under dagens sammanträde:
Anmälare: Rektor Harald Lundqvist
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.121 Avstängning av elev från frivillig skolform; Lagmansgymnasiet
Anmälare: Rektor Anna-Lena Claesson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.97
Elev i årskurs 1 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
2017.202 Elev i årskurs 4 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt
Anmälare: Tf. rektor Therese Nord
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.118 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2017.119 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.171 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.172 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
2017.173 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Biträdande rektor Suzanne Schiller-Harvey
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.124 Elev i klass IM16 på Lagmansgymnasiet har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Birgitta Ahlberg
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2017.141 Elever i årskurs 3 på Västra Parkskolan har blivit utsatta för
hot och våld
Beslutsunderlag
- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-02-21” från nämndsekreterare,
2016-02-15
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-02-21
BIN § 32
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Dnr 2/2017

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
2. Bildningsnämnden kallar in arbetsutskottet för att redovisa mer grundligt
kring delegationsbeslut med händelsekort 2017.195 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 ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, senast reviderad
2016-11-02 § 122.
I enlighet med delegationsordningen väljer den beslutade justeraren ut ett av
ärendena för vidare kontroll på nästkommande nämndssammanträde.
Efter tidigare beslut av bildningsnämnden redovisar delegat Carl-Uno Olsson
ytterligare kring delegationsbeslut med händelsekort 2016.1177, 2016.1178 på
dagens sammanträde.
Delegationsbeslut
Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till dagens sammanträde:
Delegat: Tf. rektor Hannes Berggren
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.86
6.5.4 Beslut om placering i skolbarnomsorg enligt Skollagen
samt avgiftsreducering
Delegat: Arbetsutskott
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2017.195
5.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser
Beslutsunderlag
- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-02-21” från nämndsekreterare,
2017-02-17
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-02-21
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BIN § 33

Information från förvaltningen
Arbetsplaner
Nästan samtliga enheter i förvaltningen har tagit fram sina arbetsplaner för
året. Just nu saknas en arbetsplan för 3 av enheterna och detta beror på att arbetet har haltat mycket på dessa på grund av chefsbyten.
Arbetsmiljö
Enheterna har skickat in sina A3-sammanställningar för året till bildningschef
och dessa ska bli sammanställda för att sedan rapporteras till nämnden.
Fastigheter
Det är mycket arbete med fastigheter just nu inom förvaltningen, exempelvis
inom Sprinten-projektet och Torsgårdsskolan. Ett stort behov finns för bildningsnämndens fastigheter, inte bara inom nämnda projekt utan även andra lokalbehov.
Det systematiska kvalitetsarbetet
Ett arbete pågår just nu inom förvaltningen för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det som ses över är vad som rapporteras in centralt, vad som rapporteras samt vad lärare och rektorer använder i sin bedömning.
Rektorssituationen
Rektorssituationen är fortfarande inte helt löst fastän samtliga tjänster nu är
tillsatta.
På Nästegårdsskolan är Sylvia Lind tillbaka på 50 procent efter sjukskrivning
och ny biträdande rektor Per Lund börjar där 2017-03-06.
I Vedum har tidigare förskolechef/rektor Karin Lindqvist-Bankler nu slutat
och där ska ny rektor; Angelica Gustafsson, vara på plats 2017-04-24. Till dess
är utvecklingsledare Åsa Kåryd tillförordnad rektor på 30 procent.
I Levene är ordinarie rektor Frida Skoog fortsatt sjukskriven och där är Mats
Johnsson tillförordnad rektor fram till sommaren.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2017-02-21
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BIN § 34

Övriga frågor
Beröm till rektor på Lagmansgymnasiet
Therese Wellbrant (SD) informerar om att hon tagit emot samtal från mamma
till dotter på Lagmansgymnasiet. Denna ska ha gett beröm till rektorn på skolan och detta lyfts nu till nämnden som information.
Inventering av elevers och lärares inställning till skolan
Annette Engström (L) önskar återkoppling på uppdrag till förvaltningen som
gavs på bildningsnämndens sammanträde 2016-05-24 § 70. Uppdraget gällde
en inventering i form av enkät av elever i årskurs 7-9 samt grundskolelärares
inställning till utbildning och arbetslust i Vara kommun. Dessa skulle sedan
ligga till grund för ett fortsatt arbete för att förbättra situationen för grundskolelärare.
Bildningschef svarar att arbetsklimatundersökning gjorts under hösten och att
utvecklingsledare ska bjudas in till framtida nämndssammanträde för att redogöra kring vilka enkätfrågor i denna som kan besvara tidigare uppdrag.
Larv-Tråvads skolor
Peter Jonsson (M) lyfter frågan om Larv-Tråvads skolor och det förslag som
föräldraföreningen på skolorna inkommit med gällande om- och tillbyggnation.
Han önskar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att snarast analysera och
kostnadsberäkna det förslag som framtagits av föräldraföreningen vad gäller
om- och tillbyggnad av skolorna i Tråvad och Larv, inkluderat förskolan i Tråvad.
Han önskar även att bildningsnämnden startar en diskussion kring eventuell
annan aktör för byggnation och/eller drift av i första hand Tråvad Skola.
Svaret från bildningschef är att hennes uppfattning var att uppdrag om analys
och kostnadsbedömning av föräldraföreningens förslag redan var fastställt och
att hon i samband med möte med fastighetschef redan gett denne uppdraget.
Ordförande svarar att diskussion kring eventuell annan aktör för byggnation
och/eller drift av Tråvads skola kommer att tas upp på nästa arbetsutskott.
Renoveringsbehov på kommunens skolor
Peter Jonsson (M) tar upp frågan om det renoveringsbehov som finns på kommunens skolor. Det anses att detta är stort och att en fortsatt diskussion bör
ske i arbetsutskottet för vilka behov som finns för kommunens skolor, framförallt Alléskolan och Nästegårdsskolan.
Ordföranden svarar att detta ska diskuteras i arbetsutskottet.
__________
Utdragsbestyrkande

