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BIN § 96 

Ändringar i ärendelistan 

Bildningsnämndens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärende 6 gällande Uppföljning: Kommunala aktivitetsansvaret bordläggs. 

__________  
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BIN § 97 

Ställningstagande för eventuellt travgymna-

sium i Vara kommun 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ser positivt på ett samarbete med ett eventuellt travgymna-
sium i Vara kommun där den fristående skolan kan köpa teoretisk utbildning 
på Lagmansgymnasiet. 

Detta under förutsättning att det finns juridiska och praktiska förutsättningar 
för samarbetet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsförvaltningen har blivit kontaktad av Per Johansson; som driver häst-
anläggningen Bjertorp Travcamp AB. Han har meddelat en önskan om att 
starta en travutbildning på gymnasial nivå i Vara kommun. 

I kontakten har två olika frågor riktats till förvaltningen. Den första frågan gäl-
ler om det finns ett intresse från kommunen att gemensamt driva travgymna-
siet med honom. 

Den andra frågan är om kommunen kommer att låta ett fristående travgymna-
sium köpa teoretisk utbildning på Lagmansgymnasiet, men att det inte drivs 
tillsammans. Här ses positiva fördelar givet att det finns juridiska och praktiska 
förutsättningar för detta och det bedöms inte vara ett problem för kommunen 
att kunna erbjuda detta. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 97 

__________  
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BIN § 98   Dnr 77/2017 

Programutbud på gymnasiet 2018/2019 

Bildningsnämndens beslut 

Följande program och platser erbjuds på Lagmansgymnasiet inför den första 
valperioden för läsåret 2018/2019: 

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  

Inför gymnasie- och programvalet för läsåret 2018/2019 behöver bildnings-
nämnden besluta om vilka program som ska erbjudas som valbara på Lag-
mansgymnasiet i en första valomgång som kommer att ske i början av 2018. 
Även antalet platser behöver beslutas om.  

Inför kommande läsår bedöms det vara samma program som erbjuds idag som 
är aktuella. Det bedöms även finnas ett behov av det antalet platser som finns 
idag på Lagmansgymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 99 
- Tjänsteskrivelse ”Programutbud på gymnasiet 2018/2019” från rektor, 2017-09-

06 

__________ 
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BIN § 99   Dnr 2/2017 

Redovisning av delegationsärenden 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

__________ 

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, antagen 2017-08-
29 § 89. 

Efter tidigare beslut i bildningsnämnden redovisar delegat Harald Lundqvist 
kring delegationsbeslut med händelsekort 2017.665 på dagens sammanträde. 

Delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut som redovisas under dagens sammanträde: 

Delegat: Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.714 6.5.4* Beslut om placering i skolbarnomsorg enligt Skollagen 
samt avgiftsreducering* 

Delegat: Rektor Per Lundh 

Delegationsärende 

Nr Ärende 

2017.746 3.2.2 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

2017.747 3.2.2 Beslut om plats för barn i fritidshem med hänsyn till 
dess behov av särskilt stöd 

*tidigare delegationsordning 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2017-09-26” från utredningssekrete-
rare, 2017-09-20 

__________  
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BIN § 100   Dnr 80/2016 

Delårsrapport januari-augusti 2017 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämndens delårsrapport augusti 2017 överlämnas till kommunsty-
relsen för fortsatt behandling i kommunfullmäktige. 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska utfallet och uppda-

tera prognosen efter verkligt utfall för Levene skola och förskola efter sep-
tember månad. 

Protokollsanteckning 

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Med referens till beslutet på förra BINAU om att förvaltningen skall redovisa 
åtgärder för att nå budget 2017 så innebär avvikelserapporterna i huvudsak 
inga planerade åtgärder för att nå budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden hade efter årets andra tertial ett underskott på 3 546 tkr. 
Prognosen för hela 2017 visar på ett underskott på 3 805 tkr.  

Underskottet ligger främst på skolverksamheten och det är enheten Larv/Trå-
vad (-1 000 tkr) och enheten Nästegårdsskolan (-974 tkr) som avviker mest. 
För Larv/Tråvad beror underskottet på elev i behov av särskilt stöd samt små 
klasser. För Nästegårdsskolan beror underskottet på höga kostnader för elev-
vård. Även Levene skola (-600 tkr) och Västra/Park skolan (-447 tkr) avviker 
och i Levenes fall beror det på för stor bemanning under vårterminen och för 
Västra/Park beror det på elever i behov av särskilt stöd. Särskolan (-700 tkr) 
avviker också från budget och där är orsaken att det tillkommit fler elever än 
beräknat. 

Under året har arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fort-
satt, vilket startades under 2016 med ett samarbete med Linnéuniversitetet. En 
ny stadieindelad timplan har tagits fram för grundskolorna i kommunen med 
syfte att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till. För 
gymnasiet har det varit ett positivt söktryck  vilket inneburit en utökning av 
platserna på ekonomiprogrammet och en nystart av teknik- och naturveten-
skapsprogrammet. 

För Vara Badhus har det varit en bra inledning på året, trots ökade entréavgif-
ter har besökare kommit i ungefär samma utsträckning som tidigare. Kulturen-
heten har bland annat genomfört kulturrallyt under april, men även konferen-
sen Bibliotopa 2017 har genomförts på Vara konserthus. Sommarlovsaktivite-
terna som kulturenheten arrangerat har varit väldigt efterfrågade med över 20 
olika aktiviteter som erbjudits. 
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Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Avvikelserapporter” från ekonom, 2017-09-21 
- Delårsrapport ”Bildningsnämndens delårsrapport augusti 2017” från ekonom, 

2017-09-20 
- Sammanställning ”Prognos volymjusteringar 2017” från ekonom, 2017-09-20 
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 94 
- Sammanställning ”Uppföljningsrapport augusti 2017” från ekonom, 2017-09-08 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska utfallet och uppdatera 
prognosen efter verkligt utfall för Levene skola och förskola efter september 
månad. 

Beslutsgång 

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

__________  
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BIN § 101 

Uppföljning: Skolskjuts 
 

Under 2017 är det samma ramscheman och ungefär samma turer som under 
2016. Kommunen är inne på tredje avtalsåret av fem, plus två möjliga förläng-
ningsår, för både Larssons Buss och Sparlunds Taxi. 

För närvarande finns det cirka 18 elever med växelvis boende som körs till 
olika skolor/upptagningsområden i kommunen. Det upplevs dock svårt att få 
fram lediga taxibilar, framförallt på morgonen, hos entreprenören. 

Det finns cirka fem elever med anpassad studiegång där det oftast blir taxiresor 
eftersom tiderna inte stämmer med skolans ramschema. Ett par elever har 
också placerats på annan skola och dessa körs också i taxi. 

Kommunen har 16 gymnasiesärskoleelever som åker taxi tur och retur varje 
dag, en till Borås, två till Trollhättan och övriga till Lidköping. Det finns även 
gymnasiesärskoleelever som åker kollektivtrafik. 

En förberedelseklass kommer att starta igen på Nästegårdsskolan, tre dagar i 
veckan, dit kommunen kommer att köra elever från andra delar av kommunen. 

De mest aktuella frågorna just nu är val av annan skola, antingen att vårdnads-
havarna väljer en annan skola än den som kommunen hänvisar till från början 
eller låter eleven byta skola senare av olika skäl. Det kan också gälla familjer 
som flyttar till annat upptagningsområde men väljer att låta elev gå kvar i den 
tidigare skolan. Många vårdnadshavare vill då ha skolskjuts för sina barn istället 
för att behöva köra själva. Men rätten till skolskjuts gäller bara till och från den 
av kommunen hänvisade skolan. Många frågor gäller även växelvis boende. 

Informationsunderlag 

- Sammanställning ”Uppföljning skolskjuts” från skolskjutsansvarig, 2017-09-20 

__________ 
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BIN § 102 

Individuella studieplaner på VUX 
 

Enligt skollagen (2010:800) 20 kap. 8 § ska hemkommunen ansvara för att det 
upprättas en individuell studieplan på kommunal vuxenutbildning. I studiepla-
nen finns det beskrivet om kursinnehåll, kurslängder samt målet med studierna. 

Men det kan ske förändringar i studieplanen för elever, exempelvis byte av 
kurs, förlängning av kurs, återgång till tidigare kurs samt avbrott i studierna. 

Enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 16 § är det rektor 
som ansvarar för att studieplanen revideras och att hemkommunen sedan in-
formeras om revideringen.  

För att informera kring förändringar av individuella studieplaner för elever från 
Vara kommun kommer Campus Västra Skaraborg därför att sända en sam-
manställning över förändringarna till bildningschef på måndagen varje jämn 
vecka. 

__________  
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BIN § 103   Dnr 88/2016 

Information om Sprinten-projektet 
 

En preliminär kostnadsbedömning för Sprinten-projektet har nu tagits fram.  

När det första beslutet togs i augusti 2016 var kostnaden för projektet beräknat 
till 150 miljoner kronor. I detta förslag var tanken att minimera påverkan på 
Lagmansgymnasiet och det fanns inga planerade förändringar för de praktiska 
programmen. Det fanns heller inga planer på ett nytt kök eller ett nytt bibliotek 
på ny plats. 

Den nuvarande kalkylen är beräknad till 195 miljoner kronor. Detta innebär att 
45 miljoner behöver bantas bort för att nå den planerade kostnaden på 150 
miljoner kronor. I detta nya förslag har det tillkommit flera önskemål som inte 
var med i ursprungsförslaget, bland annat ombyggnad av el- och fordonspro-
gram, tillbyggnad av IM-programmet, tillbyggnad av administration samt om-
byggnad av uppehållsrum och omklädningsrum på Lagmansgymnasiet. 

Det kan dock ses att även om en bantning av kostnaderna sker kan det finnas 
ett behov av att utöka medlen för Lagmansgymnasiets del av Sprinten-pro-
jektet. 

__________ 
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BIN § 104   Dnr 88/2016 

Ytterligare medel för Lagmansgymnasiets del 

i Sprinten-projektet 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att förorda till kommun-
fullmäktige om ett investeringsanslag om 15 mkr, avseende utökade behov för 
Lagmansgymnasiet gällande tillbyggnad av IM-program och administration 
samt en ombyggnad av en del av huvudkorridoren, i 2018 års investeringsram. 

Reservationer 

Peter Jonsson (M), Refaat Ibrahim (M) och Therese Wellbrant (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Peter Jonssons (M) yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Då beslut fattades att genomföra Sprinten-projektet och avsätta 150 mkr, inne-
fattades de om- och tillbyggnader för Lagmansgymnasiet som krävdes till följd 
av konserthusets utveckling samt etablering av Academy of Music and Busi-
ness. En ny entré skapas i norra delen av skolan mot parkering och bussangö-
ring. 

För Lagmansgymnasiets fortsatta utveckling och förnyelse angavs i beslutsun-
derlaget en uppskattad kostnad på 60 mkr men det saknades genomarbetade 
idéer och förslag på vilka åtgärder som skulle göras. 

Lagmansgymnasiet har idag en mycket positiv utveckling med en kraftig ök-
ning av antalet elever. Idag finns nio nationella program och i årskurs 1, inklu-
sive IM, återfinns 162 elever. Initiala diskussioner förs om ytterligare ökning av 
programutbudet. 

I samband med det fortsatta arbetet med Sprinten-projektet har Lagmansgym-
nasiet definierat en del av sina behov (se nedan) som med fördel genomförs 
inom ramen för Sprinten-projektet. Ekonomiskt utrymme finns dock inte 
inom beslutad ram varför bildningsnämnden hemställer om ett investeringsan-
slag på 15 mkr för att genomföra aktuella åtgärder. 

a. Tillbyggnad av IM-programmet 
IM rymmer fem olika program med olika krav och behov i fråga om loka-
ler och deras utformning. Klassrum, större och mindre grupprum samt in-
dividuella arbetsplatser mm behövs. Det totala antalet elever bedöms bestå 
även om den inbördes storleken mellan programmen kommer att skifta. 
Eventuellt kan antalet elever även komma att öka ytterligare. Idag är verk-
samheten trångbodd och lokalerna är inte ändamålsenliga.  

b. Tillbyggnad av lokaler för administration och elevhälsa 
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Skolan har behov av ytterligare kontor då skolans ledning har utökats med 
en biträdande rektor, plats för schemaläggare och en andra specialpeda-
gog. Förutom kontor saknas även ett större sammanträdesrum. 

c. Ombyggnad av huvudkorridor 
Korridoren är skolans livsnerv. Flödena av elever och personal kommer 
att öka kraftigt med fler elever på Lagmansgymnasiet samt i samband med 
utbyggnaden av den fristående gymnasieskolan AMB. Korridormiljön in-
nehåller återkommande smala partier samt direkt insyn i de omklädnings-
rum som ligger i direkt anslutning vilket är olämpligt och skapar en otrygg 
miljö för eleverna. En breddning leder till mindre friktion när elevgrupper 
möter varandra. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 102 
- Tjänsteskrivelse ”Ytterligare medel för Lagmansgymnasiets del i Sprinten-projektet” 

från rektor, 2017-09-08 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 

Peter Jonsson (M) yrkar på följande beslut: 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag som håller sig inom ramen 
för de budgeterade 150 MSEK och som inte missgynnar Lagmansgymnasiet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Peter Jonssons yr-
kande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________  
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BIN § 105   Dnr 76/2017 

Ersättning för studier på folkhögskola 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ger ersättning för allmänna kurser på folkhögskola i enlig-
het med förvaltningens förslag. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Bildningsförvaltningen har under lång tid gett bidrag till studier på folkhögsko-
lan, givet att studierna skett på allmän/behörighetsgivande kurs som syftar till 
att ge eleven behörighet till studier på högskole- eller yrkeshögskolenivå.  

Det finns dock inget lagligt krav på att kommuner ska ge ersättning för studier 
på folkhögskolan och det är oklart vilket beslut som ersättningen grundar sig 
på idag. Detta har lett till förvirring kring hur ersättning ska hanteras. Bild-
ningsnämnden behöver därför fatta ett beslut kring om ersättningen ska fort-
sätta samt hur den i såna fall ska ske. 

Ungdomar som väljer att studera på allmän kurs på folkhögskolan ingår ofta i 
kommunens aktivitetsansvar, där kommunen bland annat ska erbjuda lämpliga 
individuella åtgärder som syftar till att ungdomar utan godkända betyg i gymna-
sieskolan ska fortsätta sin utbildning. 

I syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder för unga att få fullständiga gymna-
siebetyg är det lämplig att ersättning för studier på folkhögskolan fortsätter att 
ges som idag. Det bedöms inte heller vara en stor ekonomisk kostnad sett till 
kostnaden för kommunen av att den unga saknar fullständiga gymnasiebetyg. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 103 
- Tjänsteskrivelse ”Ersättning för studier på folkhögskola” från utredningssekrete-

rare, 2017-09-06 
- Förslag ”Ersättning för studier på folkhögskola” från utredningssekreterare, 

2017-09-05 

__________ 
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BIN § 106   Dnr 68/2017 

Yttrande på motion om utveckling av volon-

tärsarbete 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden lämnar följande yttrande på motionen: 

Bildningsnämnden ställer sig positiva till motionens intentioner men kan inte 
inom sin egen budget ansvara för en samordningsfunktion för volontärsar-
betet. Detta innebär att ett val måste göras mellan att tillföra nämnden resurser 
för en samordningsfunktion alternativt att funktionen finns centralt. 

Nämnden anser att en central samordningsfunktion är att föredra. 

Protokollsanteckning 

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Ha en pragmatisk inställning och se möjligheten att börja i det lilla. 

”Låt inte det goda förtas av det perfekta” 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Moderaterna avseende ut-
veckling av volontärsarbete till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sänt 
motionen till bildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunsty-
relsen tillhanda senast 2017-09-07.  

Motionen belyser att det redan idag förekommer volontärsarbete inom Vara 
kommun men som motionärerna menar dels inte är tillräckligt utvecklad och i 
viss mån okänd. Vidare nämns även att det finns en ny välfärdsdimension att 
utveckla i samhället med växande grupp äldre som vill och kan engagera sig 
och som bör användas som resurser.  

Motionärerna menar att det ideella arbetet leder till bättre livskvalitet för både 
brukare och den som arbetar som volontär genom att; verksamheten skapar 
social gemenskap, fler individer håller sig friska och pigga genom sysselsättning 
och att det på sikt blir en vinst för samhället. Vidare skrivs det att volontärer-
nas insatser inte syftar till att ersätta befintlig personal utan snarare ska ökan 
nyttan för brukaren. 

I motionen yrkas dels att förvaltningen får i uppdrag att utveckla volontärarbe-
tet i kommunen samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka verksam-
hetsområden som kan vara aktuella.   

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 105 
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- Tjänsteskrivelse ”Remissvar motion: Utveckling av volontärsarbete” från utredare, 
2017-09-06 

- Remiss ”Motion om utveckling av volontärsarbete” från kommunstyrelsen, 2017-
06-14 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Nämnden anser att en central samordningsfunktion är att föredra. 

Beslutsgång 

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

__________  
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BIN § 107   Dnr 54/2016 

Delegation av ersättning för dagliga resor på 

gymnasiet 

Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden delegerar ansvaret för beslut kring elevers dagliga resor 
mellan bostad och skola till rektor. 

 
2. Bildningsnämnden delegerar ansvaret för beslut om ekonomiskt stöd till in-

ackordering till rektor istället för SYV. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 § 89 antogs en ny delegations-
ordning. I efterhand har det framkommit behov av ytterligare ett område som 
kan behöva delegeras till tjänsteman inom kommunen. 

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevre-
sor ska kommunen tillhandahålla ersättning för gymnasieelever som har mer än 
6 kilometer till skolan från deras bostad. Detta sker på det sätt som kommunen 
anser lämpligt, exempelvis med ekonomisk ersättning eller skolkort. 

Då det tas en mängd sådana här beslut varje år är finns det behov av att dele-
gera ansvaret till tjänsteman för att motverka att bildningsnämnden ska behöva 
ta samtliga beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2017-09-12 § 106 
- Tjänsteskrivelse ”Revidering av bildningsnämndens delegationsordning” från utred-

ningssekreterare, 2017-09-11 
- Förslag ”Bildningsnämndens delegationsordning” från utredningssekreterare, 

2017-09-11 

Bildningsnämndens behandling 

Yrkanden 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring: 

Ansvaret för beslut kring elevers dagliga resor mellan bostad och skola delege-
ras till rektor. 

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg: 

Ansvaret för beslut om ekonomiskt stöd till inackordering delegeras till rektor 
istället för SYV. 
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Beslutsgång 

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

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

__________  
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BIN § 108   Dnr 112/2016 

Ändring av upprustningsstöd: Laskegårdens 

Bygdegårdsförening 

Bildningsnämndens beslut 

1. Tidigare beslut om beviljande av upprustningsstöd från bildningsnämnden 
2016-12-06 § 142 upphävs med anledning av att föreningen meddelat att 
medlen inte kommer att användas till avsett syfte. 

 
2. Laskegårdens Bygdegårdsförening beviljas upprustningsstöd på 14 000 kro-

nor (upp till 40 procent av materialkostnaden) för byte av pelletsbrännare. 

Medelsanvisning: Upprustningsstöd i 2017 års budget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

På bildningsnämndens sammanträde 2016-12-06 § 142 fattades beslut om att 
bevilja Laskegårdens Bygdegårdsförening upprustningsstöd för materialkostna-
den av byte till bergvärme samt byggnation av en stollift. För bytet till bergvär-
men beviljades 77 404 kronor (93 791 kronor om stöd från Boverket erhölls) 
och för byggnationen av stolliften beviljades 19 590 kronor (23 737 kronor om 
stöd från Boverket erhölls). Stödet beviljades efter det av kommunfullmäktige 
2013-10-28 § 57 antagna ”Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningsli-
vet”. 

Föreningen har sökt bidrag från Boverket men fått avslag på stöd för bytet till 
bergvärmen. För stolliften kommer de dock att kunna få hela summan från Bo-
verket då det inte krävs någon medfinansiering från kommunen då totalkostna-
den är under 200 000 kronor. Föreningen kommer därför inte att utnyttja de 
medel som beviljades av bildningsnämnden för dessa ändamål under 2017. 

Istället har det uppkommit ett akut behov som föreningen behöver lösa. Före-
ningens pelletsbrännare har gått sönder och för närvarande kommer värmen i 
bygdegården från elpatron, vilket är väldigt dyrt. För att energieffektivisera be-
höver föreningen byta till ny pelletsvärmare kortsiktigt, innan bergvärme kan 
färdigställas. Materialkostnaden för detta beräknas vara till 35 000 kronor. 

Föreningen önskar därför ansöka om att ändra tidigare beviljat upprustnings-
stöd till det nya behovet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Ändring av upprustningsstöd: Laskegårdens Bygdegårdsförening” 
från utredningssekreterare, 2017-09-20 

- Sammanfattning ”Laskegården Vedum möte 15/9 17” från kultursamordnare, 
2017-09-15 

- Protokoll från bildningsnämnden, 2016-12-06 § 142 
__________  
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BIN § 109   Dnr 1/2017 

Anmälan till huvudman 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena till huvudman samt 
bildningsnämndens ärendebalans. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden under dagens sammanträde: 

Anmälare: Rektor Charlotte Svensson-Dos Santos 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.744 Elev i årskurs 6 på Larvs skola har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Anna-Lena Claesson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.754 Elev i årskurs 6 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt 

2017.770 Elev i årskurs 5 på Arentorp skola har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Susanne Fransson 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.779 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2017.780 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2017.808 Elev i årskurs 8 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2017.809 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

2017.810 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt 

Anmälare: Rektor Per Lundh 

Händelse- 
kort Ärendebeskrivning 

2017.807 Elev i årskurs 9 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt 

2017.811 Elev i årskurs 9 på Nästegårdsskolan har upplevt sig kränkt 

Beslutsunderlag 

- Förteckning ”Anmälan till huvudman 2017-09-26” från utredningssekreterare, 
2017-09-20 

- Sammanställning ”Ärendebalans BIN” från utredningssekreterare, 2017-09-20 

__________  
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BIN § 110 

Information från förvaltningen 

Rekryteringar 

Rekrytering av förskolechef/rektor i Vedum pågår och annonseringen kommer 
att gå ut dagen efter mötet. Vid mötet fanns sju sökande varav tre kommer att 
tas vidare till intervju. 

För närvarande är utvecklingsledare Åsa Kåryd tillförordnad förskolechef/rek-
tor i Vedum. 

Tillsyn av Skolinspektionen 

Skolinspektionen har haft en regelbunden tillsyn av skolverksamheten i Vara 
kommun under 2016. Efter inspektionerna har ett antal krav ställts till kommu-
nen som behövde åtgärdas. Under ett års tid har de flesta kraven uppfyllts och 
nyligen kom beslut om att Skolinspektionen avslutat uppföljningen av skol-
verksamheten då Vara kommun har uppfyllt de krav som ställts. 

Rektorsgruppen 

Rektorsgruppen har haft Inga-Lill Nilsberth som föreläsare gällande arbetstid 
ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta har varit mycket uppskattat och tanken är 
att hon ska komma tillbaka för ytterligare en föreläsning och denna gång kom-
mer en representant från Lärarförbundet att vara med. 

Just nu är rektorerna uppdelade i mindre fokusgrupper som arbetar med exem-
pelvis förutsättningar för timplanen och kompetensutveckling på längre sikt. 

Plats i förskolan 

Bildningsnämndens arbetsutskott har gett ett uppdrag till förvaltningen att hitta 
ersättningslokaler för förskolan i centrala Vara på grund av försening av pro-
jektet Torsgårdsskolan. 

Idag är det fullt i centrala Vara, men det finns ingen kö. Det är även fullt på 
förskolan i Vedum. I Levene finns det 16 platser lediga, i Arentorp 7 och i 
Kvänum 23 (men organisationen är inte anpassad till detta) och i Tråvad 6 plat-
ser. 

Om inget oförutsett händer kommer därför kommunen att kunna garantera 
plats i förskolan för barn inom den närmsta framtiden, men kanske inte på den 
enhet som vårdnadshavarna önskar. 

__________ 
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BIN § 111 

Övriga frågor 

Larv-Tråvads skolor 

Magnus Fridén (C) undrar hur arbetet går med eventuell renovering av Larv 
och Tråvads skolor. 

Ordförande svarar att förvaltningen har fått ett uppdrag att ta fram ett anpassat 
förslag baserat på Larv-Tråvads föräldraförenings förslag om ombyggnation.  

Peter Jonsson (M) frågar kring hur responsen har varit från Jungs friskola och 
föräldraföreningen i Larv-Tråvad gällande om föräldraföreningen kan vara med 
i drivandet om Jungs friskola ska ta över Larv-Tråvads skola. 

Bildningschef svarar att hon kommer att ta kontakt med representant på Larv-
Tråvads föräldraförening för att höra om detta. 

Sammanställning av pågående fastighetsprojekt 

Peter Jonsson (M) lyfter den lista som tekniska förvaltningen har gällande på-
gående fastighetsprojekt i kommunen, där bland annat bildningsnämndens pro-
jekt finns med. Det önskas att de projekt som har påbörjats har en preliminär 
sluttid i listan. 

Bildningschef kommer att ta upp frågan med teknisk chef. 

__________ 


